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খবায় বিখাত দেশ পারসা নগর] 

সুবেজ্র নগরী হতে গোভায় সুন্দর | 
ভাসাকিন নামে তথা ছিলেন ভূগতি। 
বিদ্যা বৃদ্ধি গৌরবে মেনন রভম্গতি ॥ 
পবেশের ধনাগার পুর্ণ ছিল ধনে। 
নিরখিলে ধনেথরে তুচ্ছ তয় মনে | 
বলে মহাবলী ভূপ মতো যুধিষছির | 
দর্পে দশানন তুল্য দানে কর্ণ বীর || 
ক্ষমা পে ক্ষিতি সম ক্ষমতা প্রচুর | 
ছি দলনে দক্ষ যুদ্ধে মহাশ্ঠর ] 
না চিল নপের বালে দরিজ্র সু্দীন | 
মকপেতে সদাকাল সুখে কাঁটে দিন | 
যড রিপু পরাভব পািবের মনে। 
সুপালনে সদা সুখী ছিল গ্রাঁগণে | 
ন্যায় পরতায় রাজ্য পালেন ভূপাল। 
স্থজন সুদ সদাকুজনের কাল ॥ 
সকলেতে সৃপগ্ডিত সভানদ যত। 

সচিব জীবের তুল্য গুণ কব কত | 
অবনী নাথের অনুচপ যত জন | 
কলে সুশান্ত প্রভূ ভক্তিপরায়ণ | 
কোন উপদ্রব নাতি ছিল রাজ্যে রর | 
সদাকাঁল ভিল তথা ধম্মের বিচার 

ব্সুধা পতির ছিল এক বংশধর | 
নুজিউভান অভিধান পরগ সুন্দর | 

[ ক] 

| কুমার কি মার পি কুমাৰ ভয় ভাঁন। 
? মানম মোহিত হয় ভেরিলে বয়ান [ 
র বদন শরদ শশী সুহান কৌরুদী। 
ূ হেরি কূল সন্ধে ফল্প কামিনী কুমুদী | 
যুঝক- যুবনতী- -জন-বল্লভ কুমার । 
ধরায় ছুর্নত সর্ব গুণের আধার || 
শিট শান্ত মিষ্-ভাষী দয়ার-সাগর। 
সভ্য ভব্য কাব্য রসে রনিক শেখর |] 
ূ দরাধর বংশধর ধরাঁধামে ধন্য। 
। বিবিধ বিদ্যায় ছিল বিশেষ ব্যুৎপন্ন 11 
র বারেক তাহার সঙ্গে শলাপন যাঁর! 

কি কব অধিক ভাবে গ্রাণাধিক তার ॥ 
শবণের ক্ষুণা হরে বচন সুবায়। 
নে সুধা পাইলে কে যুধায় সুধার | 
সবালহ সমাঙাঁপ কবেন কমার | 
গরিমা গরিমাশীন নিকটে তাহার ॥ 

মহীপের মহিলার নায় বর্ণন]। 
কপে রমা থে বাণী পরি পরায়ণা ॥ 
কায়া গন্বুগত ছায়। মেমন গ্রকার। 

মহীপাঁল-মভিমী প্রমাণ পথ ভার ॥ 
একান্ত হ্কানগত প্রথরিণী যাক! 
মরল ক্ষভাব যুত বিনীত কুখার | 
প্রজাবর্গ উপধর্গ তাজি রডে বণে। 
সর্বদা গাঁ পরিপূর্ণ নানারদে ॥ 



২ তুরকীয় ইতিহাস। 

সাধুজন পরিব্ত পরিষদ যাঁর । 
মর্ডে থাকি দ্বর্গস্খ ভোগ্য সেরাজাঁর॥ ! 
কিন্ত চির সম সুখ নাঁরহে কখন । 
সুখ তুঃখুময় এই সংসার গহন ॥ 
ক্ষণথিক অলিক বিশ্ব প্রপঞ্চ যড়িত। 
যেমন নিদাঘে ধনে প্রকাশে তং] 
কালের বিস্তুত হস্ত ছাড়। কেহ নয়। 
হয় ভুজগং তার তইলে হয়| 
'আকালেতে ৮ 7 মহিবী রতন | 
কলের কবপে পড়ি তেঞ্িল জীবন ॥ 
এহিলাৰ মরণে মগীপ সকার | 
নম শীরদে নীর বহে নিরহুর ॥ 
শো? সম্ভাপিত স্বাস্থ তেিলিংহালন | 
পতিত 'গবশী প্রাপ্তি আবনী-ভূধণ ॥ 
নাহি খায় অন্ন জল লদ1 নিরাহার | 
স্ব্দার শোকেতে মবহেরে শ্বনাকার | 
শমনে স্বপনে অব অশনে গমনে। 

রাশীর মুরতি তাঁর সদ জাঁগে মনে] 
রাজ-কার্ষে নাহি মন সদা অন্য মন1 | 
কাহারে! সহিত নাহি করে আলাপন ॥ . 
সভামদ জন বুঝাইল মথোচিত। | 
তবু তাঁহে পার্থিব নাঁহন প্রবোধিত | 

লী িস্পীপিস্পী শীট শীল 

শী শীট তি ভি 

এইবপে কিছু কাঁল বিগত হইল । 
পরেতে ধরিত্রী-পাল খৈরজ ধরিল | ৃ 
পূর্ব নহিষীর শোক হন বিস্মরণ। | 
চিত্ত স্থির করি রাজ-কার্ষো দেন নন | 
সচিব সদসা বর্গ একএর হইয়া] ূ 
গিবেদয়ে নপতির নিকটে আলিয়া | | 
“ শ্রীৃতের শ্ীচরণে এই নিবেদন । 
পুনর্বার ছার গ্রহ করুন রাজন ॥ 
তোঁমাঁরে গৃহীত দার দেখে সুখি ভই। ৰ 
তব পা কপ্প শাখী আশ্রয়েতে রই ॥ | 

ূ 
] 

তব অক্কে রাজ লক্মী করুন বিহার! 
শিরন্তর এই আশা আমা সবাকার,, ॥ 
ভব্য বর্গ ভারতভী-শ্রবণে তূমিপতি । 
করিবেন দার-গ্রহ, দিলেন লম্মতি 1 

ঘটাইল ঘটক ঘটন! পরিণয়। 
করিলেন দার-খ্রহ নবপ লদাশয় | 
কান জাঁদ। তাহার নাম রমণী-রতন | 
তুলনা কপার নাহয়তুলন | 

দাডশীকপপা পণীলাবনোর খনী। 
কন্দর্প-করাল-কাল-ভুজজের-ঘণি | 
মুচতুরা প্রখরা স্বববণা নিগুথ | 
ছল। কলা জানে থালা ধরে কত গুণ 

পাইয়া পৃথিবীপতি নব প্রণঘিলী। 
কৌতুকে কাটান কাল লইয়া কামিণী 
“ বক্ষের তরণা ভার্ব 1 বড়প্রাণ চেয়ে,,। 
কভাঁর্থ হলেন ভূপ নবধভার্ধ1 পেবে॥ 
রতন অধিক তারে যতন লব্বদ1। 
করিতে চক্ষের আড় ল পারেন কদা। 
“কিন্ত তরুণীর রৃদ্ধে হয় বিধ বোধ,, | 
কোন মতে নাহি রাখে প্রেম অনুরোধ 
অগত)। মুপের সহ করে সে শয়ন । 
“' গ্োগী যেন নিম খায় মুদ্য়া! নচুন,, | 
যুবতীর যুবাঁজনে প্রণয়-প্রবণ ! 
রাজ কুমারের প্রতি মজে ত'রমন॥ 
কামিনীর কামাশা গ্রাবল অতিশর। 
লোক লাজ ধ্মভয করে পরাজয় ॥ 

পন্বন্ধে যে জম হয তাহার তনয় !॥ 

বাঞ্চিল তাহার সহ করিতে প্রণয় | 
দিবা নিশি এই ধ্যান কামিনীর মনে । 
কিকপে আলাপ করে কুমারের ননে॥ 
কিবপে মনের কথ। করিবে জ্ঞাপন । 
কেননে হইবে তার প্রণয় ভাঁজন || 

রাজার-কুমার অতিধম্ম-পরায়ণ। 
। পদ সাধু লহ করে শাস্ত্র আলাপন] 
আবু মাস কার. ছিল অধ্যাপক তার। 
জ্যোতিষে বিশেষ তার আছে অধিকার | 
ত্রিকণিজ্ঞ ধম্ম-নিক্ত পরম-পণ্ডিত। 

৷ নানাবিধ গুণ গণেছিল সে মণ্ডিত ॥ 
তাঁহার নিকটে থাকি রাজার-নন্দন | 
সর্বদ] জ্যোতিব-শাস্ত্র করে অধ্যয়ন ॥ 
এক দিন আবুমাল কার বিচক্ষণ | 
কুমারের জন্ম কোষ করিল গণন [ 



উপক্রমণিক! 

নক্ষর নগুল প্রতি করি নিরীক্ষণ । 

গাঁনিল বিদ্বার যোগে সকল কারণ | 

বিরলে কুমারে ডাকি কহিল বচন। 

« যুববাঁদে ! মম বাক্য করহ অবণ | 

দেখিলাম কোত্ী তব কিয়া নিশয! 

তপ্ গক্ষে অনুকুল নহে গ্রহচয় 

জনম নক্ষত্র শুত না হেতি তোমার । 

হয়েছে শনির দ্টি গ্রহ খক্টি আর | 

এই ভন) মম মনে ভইতেছে ভয় | 

দেখিতেছি বাছা! তব জীবন লংশষ | 
শুনিয়। গুরুর বাকা কুমার ভাবা, ! 

ভয়ে আব সুখে তার নাহি মরে বাক ॥ 

ধিব-ভিইল বর্ম লাবন্য মলিন | 

বাকল হইল যেন লছাড়। মীন | 

এউকপ নিরুখিয়ু। শিমোব আকার । 

'আগাস করিয়া বলে আবুমাল কার | 

“ ভয় নাহি যুবরাজ! স্থির কর মনট। 

আমা হইতে হবে তব বিপদ বারণ ॥ 

গ্রতিচল গ্রভ তব উহা মিথ 1 নয় ॥| 

কেস তব ইহাতে নাহিক কিছু ভয় 

ঈগর ক্ুপাঁয় তেন শকতি আমার | 

অচিরে করিতে পারি গ্রহ-প্রতিকার ॥ 

এই মম উপদেশ করহ ধারণ | 

আশু ভব এ বিপদ হইবে মোচন || 

চল্লিশ দ্রিবষ ভুমি মৌন ভরে বৰে। 

কোনঘনছে কার মহ কথা নাহি কবে|| 

যদ'পি পালন কর অন্ুজ্ঞা আমার। 

বিগদ সাপে তবে পাইবে গিস্তাব || 

যদ্যপি না কর তুমি মৌনাঁবলম্বন। 

নিশ্চয় ভাঁনিবে তব হইবে মরণ,, ॥ 

আচার্ষ/-ভারতী শুনি ভূপতি-তনয়। 

প্রণতি পুর্বক স্বা গুরুপ্রতি কয়।। 

« বুরিতিলন ষে অনুজ্ঞ। অধীন-কিন্কযে। 

পাপন করিত আমি কহি মতা করে, 1 

শুনিয়া সন্ত অতি আবুমাস কাব | 
কনজ বান্িয়া দিল গলেতে ভাহাব | 

সেকবজ গলে যেই করয়ে ধারণ । 

কুতান্তের ভয় তার ন থাকে কখন || 

নকল বিপদ হতে হয সে উদ্ধার । 

কোন মাতে কোন ভয় লাগি খাকে তার] 

। কুমারের গলে সেই কবম্ঘ বাদ্ধিয়া। 
| আঁবুমাস কাব গেল বিদায় লইয়া ॥ 

যাইয়া নিভৃত এক গুহার ভিতর! 
তথায় গোপন কৈল স্বীয় কলেবর | 

। সেবিজনস্থান নাহি কানে কোনজন। 
' একা মাত্র জানে সেইবিজন ভবন! 
আবুমাল কাব লুকাইল এই মনে । 
প|ছে বা কহিতে হয় ঘপতি মদনে | 

তাহার অন্তরে নাহি ছিল অভিলাষ । 

 ভূপের নিকটে ইহ করিতে প্রকাশ ॥ 

পতি, নন্দনে ভাল বাঁশিভেন মনে । 

হইভেন দুখঘৃত না দেখিলে ক্ষণে ॥ 
যেমন অন্ধের নড়ী দরিদ্রের ধন। 
মেই কপ থপ পক্ষে নুনাথ-নন্দন | 
আবনীশ অন্ুন্র]! করিল আঅনুচরে। 
কুঙিভানে আনিবারে তাহার গোচবে ॥ 
অনুমতি অনুদরি অন্ুচর গিয়া | 
নভায় আইল শীভ্র নপসুতে নিয় | 
নিকটে পাইয়। গুজে পৃথিবী-ভূষণ। 
করেন বিবিধ প্রশ্ন গিজ্ঞানা তখন |! 
গুরু আজ্ঞা অনবপারে রাজার নন্দন | 
কিছু মাত্র না কিল উত্তর বচন | 
আধমুখে ভূমি পূন্ঠে করি নিবীক্ষণ | 
করিতে লাগিল পদে অবণী লিখন | 
ইহ1 দেখি ভালাকিন বিষ্ময় হইল 1 

কুমারের ভাঁব কিছু বুঝিতে নারিল ॥ 
ৰ ব্যাকুল হইয়া চিন্তে কহেন তখন || 
“কেনপুজ্র! আজ তোরে দেখিরেএমনঃ 
উত্তব না দাও কেন আনার বচনে। 
ভোমার এমন ভাব হইল কেমনে? | 
হারালে কি বাঁক-শক্তি ওরে বাছাধন!। 
তেকারণে ন1 পারিলে কহিতে বচন ॥ 
মথবা! কি ভুঃখোদর হয়েছে অন্তরে । 
কিণ্বা কেহ অপমান করিয়াছে তোরে ॥ 
কাতর হয়েছি পুজর নীরবে তোমার! 

। কথ! করে রাখ বাপ জীবন আমার, 
' এইকপে নরপতি খেদে যত ভাঁষে। 
ত+5 ইনার নাভি বচন গ্রকাশে॥ 

তির বিবি বিরতির 22 ৪৩৫ ১ 

এ শা শাটার তাশ্িাীশাাীপীসপীস্্ীশীপীি 



৪ তুরব্্য় 

নিক্ষল হইল দেখি সব আকুগ্চন। 
কুমারের রঙ্গী প্রতি কহেন তখন]! 
“ওহে পুররক্ষি! শুন আমার বচন! 
কুমারে লইর1 যাহ রাণীর সদন? | 
আছে কোন গুপ্ত ছুখকুমারের মনে। 
কহিতে লম্সিত ভাই আমার লদনে | 
এই এক যুক্তি মম এসে অন্ুমানে | 
প্রকাশ করিতে পারে বিমাত!র স্বানে» 
আবনী-নাথের গেয়ে আদেশ তখন। 
কুমাবে লইয়া রক্ষী করিল গমন || 
রাণীর অন্দরে গিয়া হয়ে উপনীত। 
ক্তিতে লাগিল কথা বিনঘু সহিত | 
“ঠাঁকুরাণি ! শ্রীটরণে করি নিবেদন। 
বাক শক্তি হারায়েছে রাঙ্জার নন্দন |] 

কিন্বা কোন নিদারুণ দুঃখের কারণ । 
কাহারে সহিত নাহি করে আলাপন ॥ 
একারণ মহারাজা পড়িয়া সন্কটে। 
পাঠালেন যুবরাজে তোমার নিকটে | 
এই মনোমধ্যে আছে আশ সা তাহার! 
প্রকাশ করিতেপারেনাক্ষাতে তোমার, 
এ কথা এবণে রাণী উল্লাসে ভাসিল। 
আপনার মনে মনে এই বিচারিল | 
»গাঞ্জি কিবা সুপ্রভাত আমাবপক্ষেতে 
পু্দি বিধি অনুকুল হলেন ভাগ্যেতে | 
চিরদিন বেইকাল প্রতীক্ষ। করিয়।। 
ছিলাম চাতকী প্রায় আশ খধেযাইয় | 
সেইকাল হৈল বুৰি উদ্নয় এখন। 
চাহিতে নীরদে হয় বারি বজিষণ || 
ইহাভে আমার নাহি বিপদ ঘটিবে। 
অনায়াসে মনো আশা বুলি হইবে 
যদি সুজ্জিহান বাকা হারাইয়া থাকে। 
কোন মতে না পারিবে কহিতে কাহাকে 
€য সকল কথ1 আঁমি কহিব উহারে | 
ন1 পারিবে কহিবারে আপন পিতারে। 
যদিও ধৃষ্টত1 হেতু করে গ্রকটন। 
ছলেতে পাৰিব তাহা করিতে গোপন | 
কতিব রাগ্ারে, এরে কথা কহাইতে। 
ছলে হেন উক্তি আমি করিয়াছি ইথে 1 
ছুই মতে দুই দিক রূহিচ্ব বঙ্জায়। 
কামনা পুরিবে না ঠেকিৰ কোন দায় 1, 

। 

ইতিহাঁল | 

' এইৰপ যুক্তি স্থির করিয়া ভখন | 
' অনুচরীগণে কহে করিতে গমন |! 
তাহার! আদেশ পেয়ে বাহিরে যাইল | 
একাকী কুমার লহ মহিষী রহিল|| 

| 

বিরলে পাইয়। তান গলে হাত দিয়া। 
কহিল প্রণয়গত্ বচন রচিয়া | 
,,কি কারণ ওবরেধন ! হইলে এমন2 | 
অন্তর বিরস মুখে ন1 সরে বচন | 
আমার শিকটে কিন্ত করোন1 গোপন । 
ভোমাতে আমার দে মায়ের মতন ॥ 
আপন গভষ্ত পুজ যেমন প্রকার। 

' তোর প্রতি মোর স্পেহ ততোধিক তারং 

বিমাতার লঙন্গেহ-বচন আকর্ণনে | 
' কুমার ইঙিতে তারে জানায় সেক্ষণে চে 

আছে কোন গট হেতু ইহার কারণ | 
তাই মৌনব্রত আছি করিয়া ধারণ || 

কিন্তু রাণী বিপরীত ইন্বাতে বুঝিল। 
দিগুণ সে কামাপ্তণ জণিয়! উঠিল] 
এই সে আগন মনে কৈল অমুমান। 
“কুমার দহিছে বুণি আমার সমান | 

যেমন আমার মন হার কারণ। 
' আমার কারণ বুণি ওর বা তেমন | 
পিতার মর্যাদা হেতু কমার এখন | 

' রেখেছে মনের ভাব করিয়া গোপন ॥ 
এইবপ ভ্রান্ডিদানী উপদেশ মতে। 
মহীপ-মতিষী চলে অধষ্ঞের পথে ॥ 
রিহরি লোকলাজ কুলশীল মান । 

' কামবনে হয়ে শেষে অবশ অভ্ঞান | 
কান ভাবে কুমারে করিল লক্বে'ধন | 
|“ হে প্রাণ বল্পভ! ওভে হাদয-রতন | 
পরিহর মৌনী ভাব করি অনুনয়। 
। ধরি হে করেতে পরিতাপ নাহি সয় | 
যেই নব দেখিতেছ ভূপের বিভব | 

| শিশ্টয় জাঁনিবে তুনি আমারি সে নব || 
৷ যদি তুণি কর তাহা আমি যাহ বলি! 
, কেহবে তোমার তুল্য বলে মভাবলী ॥ 
৷ পুর্ন হবে অভিলাষ কি বলিব আর! 
। অনায়াসে এই রাজ্জে পাবে জখিকার | 



ডপক্রমাপক। € 

তুমি ও যুবক বট আমি ও যুবতী | । আর এক 'আঁছে বিম এমন গ্রকার। 

আনি তব প্রেমাবীনী তুমি নম পতি |  বভ্ দিন গেলে শক্তি প্রকাশে তাহার ॥ 

মম পক্ষে উপযুক্ত তুমি হে যেমন। । অতেব শেযোক্ত বিষ করায়ে সেবন। 

কদাচ না হয় তব জনক তেমন | অনানে দাধিব মোরা ভূপের নিধন | 

তরুণীর রদ্ধপতি শোভা নাহি পায়। : পীড়িত হবেন রাঙ্গা গরল ভোজনে | 
সণ! পরিহরি বল গরুল কে খায়॥ | তাহাতে অধীর অতি হইবেন মনে | 

পাইলে মধুর স্বাদ নিমে রুচি কাঁর। | এই সব দেখিয়া যাবত প্রাগণ। 

কে দেয় অঞ্চলে গেরে। তেছে স্বর্মহার | আমাদিগে সন্দেহ না করিবে কখন |! 

সমযে পেয়েছি সা পুরাৰ দুঙ্গনে |! কিছু দিন পরে, হৈলে রাজার মরণ | 
অতএব ভিন্ন ভাব না ভাবিহ মনে | অনার়াঁমে পাৰে তুমি রাজ নিংহামন || 

তোমার পিতার সহ বর্ধনে বঞ্চনা । পিতৃপরলোকে তুমি হলে যুব রাজ । 

কতবা নন্্রণা নব হইয়া ললন1 ॥ আনন্দিত হবে নব্ব গ্র*'র লমাজ | 

এই মাত্র প্রিয়বর কর অঙ্গীকার ।  মেনাগণ লেনারনায়ক ঘত জন | 

রমণীত্বে তুমি গোত্রে করিবে স্বীকার |! তোমারে করিবে মান্য রাডার মতন» ॥ 

তাহলে পিতাকে তব করিয়া নিধন. এব্ধপ নিষ্কুর উক্তি করিয়া শ্রবণ | 
করিব এ রাজ সব তোমারে অর্পণ ॥ ' বিস্ময় সাগরে মগ কুমারের মন ॥ 

শপথ করিন্থ এই অগ্রেতে তোমার! ' পুনরায় পাপীয়লী মহ্থী বাজার 

ইথে কিছু গ্রতারণা। নাহিক আমার || | নপত্বী তনয়ে নিরখিয়া ভিন্ন 'কার | 

ঈগ্ুরের শপথ করিনু এই পণ । পুনঃচিত্ত আকর্ষণী বচন যুড়িয়া। 
করিব যৌবন ধন নব সমর্পণ, | ৷ কুমারের প্রতি কহে প্রেম জানাইয়॥ 

* কুিত হতেছ তুমি এইলনে কাঁরণ। 

কেমনে পিতার নারী করিবে গ্রহণ | 
লোকে হবে অপবাদ অযশ ঘোষণ! 

নিরন্তর নিন্দা করিবেক প্রজ্লাগণ | 
কিন্ত এই পরামশ ইহাতে আমার 

বড়ই বিশ্মিত হইল আপনার মনে | যশ ঘোষণ। কিছু না হবে তোর || 

পুনর্কবার রাণী কহে “ ও রাজ কুমার | | পিভাঁর মরণ পরে করে! এই মত! 
উত্তর ন। দেহ কেন বচনে আমার 2॥ যাহে সর্ধ দিক রক্ষা হয় বিবিমাত || 

বোধহয় 'মভিনন্ধি শুনিয়া আমার | প্রকাশি অপুর্ব ছল রাঙ্গারতনয় ! | 

হয়েছে সন্দেহ যুক্ত ভন্তর তোমার॥  ; মোরে পাঠাইবে তুমি মম পিত্রালয় !! 

এই সে সংশয় তুমি করিছ এখন। । তার পর জ্তনেক মেনিকে লঙ্ষোপনে। 

নারিব একাঁভ আমি করিতে সাধন | | পাঠাইবে জনকত দেন। নিয়! লনে 11 
কিন্ত মনোঁমোগী হয়ে করহ শ্রবণ | তাঁর! যেন আমাঁধিগে করি আক্রমণ | 

কেমনে লইব আমি রাজার জীবন | ূ আমারে হৰিয। আনে করিয়া গোপন | 

া 

! 

একথ। শ্রবণ করি রাঁগ্রার-নন্দন। 
মৌনেতে রহিল নাভি কহিল বচন || 

বিমাতার চরিত্র নিরখে স্বনয়ুদন। 

শিশির টি শা শশী শীত শশী শশী 

রাজার ভাগু।রে আছ বিবিধ গরল | রাষ্ট্র হবে রাজা দয় এই সে গ্রকাঁর। 

আনাসে নরের প্রাণ “ঘ করে কবল] দসৃগণ মোরে যেন করেছে নংজার।! 

আছে এক প্রকারগরল রাজ নরে। সকলে জ্ঞানিবে ঘৃন্য হয়েছে আমার। 

খাইলে মানবে মরে একমান পরে | | কাহারে সন্দেহ মনে ন| বৃহিবে আর | 

আরো এক আছে বিষ করিলেভোজন 1 ; কিছুদিন পরে ডাকি সেনা-নায়কেরে। 

ঢুই মাপ পরে যার শমন নদন|| * ত'হার নিকটে তুমি কিনিবে আঁনারে। 



তুরকীষ ইতিহাস | 

দাস দাসী আমর] যেমন করি ক্রয় 
সেইমত কিনো মোরে রাজার তনয় || 
এইবপে অবহ্কেলে মোর দুই জন। 
লোঁক অপবাদ হতে পাইব মোচন | 
নাথাকিবে কোন ভয় থাকিব দুষ্তনে। 

উভয়ে হইব সুখী উভয় মিলনে »১ 1 

এতেক কহিয়। রাণী বাঁশী নিবানিল | 
কুমারে কহিতে কথ কিছু কাল দিল 1] 
না করিল কুমার উত্তর কিচৃতায়। 
পূর্নমত মৌনী রুহ গুরুর আজ্ঞায় |! 
এত 'অনুনয়ে যদি কথ] না কহিল । 

মড্যী মেমসী লব আশু হারাল || 
স্্রী্াতি-সুলভ-লল্জ। করি পরিহার 
তুলিয় পরিল গলেঃকলক্ষের হার | 
আবেশে অবশ তনু অতন্বর শরে। 

অধৈর্ধ্য হইয়া কুমারের গলে ধরে |। 
কর যগে গলদেশ করিয়1 ধারণ। 
পাইয় পরম প্রীতি করিল চুম্বন | 
বিমাতার এতেক ধৃষ্টত| দরশনে | 
কুমার কুপিত অতি হয়া স্বমনে ॥ 
জোরে তার হস্ত মুক্ত করি সেইক্ষণে 
দারুণ আঘাড় কৈল বিমাঁত বদনে || 
তাহাতে শোগিত ধার] বাতির হইল | 
অচেতন হয়ে ধনী ধরায় পড়িল 

চেতন পাইয়া রানী উঠিয়া তখন | 
আপনার পুর্ব বাগ ছৈল বিম্মরণ || 
প্রণয়ের স্থানে কোপ আমি উপজিল | 

_ শীলতা সারল্যভাব সকল নাঁশিল ॥ 
ক্ষণেক পূর্বেতে যেই নয়ন যগল। 
প্রেমি ফোগেতে ছিল পরম উজ্্ল | 
এখন নে কোপানলে হইয়। এসার । 
হিল! কপ শীখ। তার করিছে বিস্তার ॥ 
কোপে দেহ জ্বলে বলে অতিরোষবেশে 
“এই কি উচিত ফল দিলি সর্ক্বনেশে 2] 
যে চায় বাড়াতে মান দিয় ধাক্ষ্য পদ । 
আর দিয়া আপনার যৌবন সম্পদ ॥. 

প্রাণের সহিত ভাল বাসিল যে প্রাণে! 
একেবারে দ্রিলি ছাই তাহার সে মানে 
রমণী সরল জাতি স্বভাব মরন। 
ভনঙ্ছের বশেসুতভ্মপরবপ 
ববঞ্চ উচিত দ্ধ! কধিতে তাহার । 
যে ভন করিন তাজ শীলত। পজ্জায় ॥ 
তাহা না কবিয়া হুই কত্বিপি একাজ! 
নাঠি কিকিঞ্চিৎলাজ পাঁমর নিলা 

নির্দয় নিষ্ভুর নয়াধম কুলাঙ্গার! 
৷ ছাই দিলি মানে মোঁর ও?র রে নচ্ছাঁর, ॥ 
। আমার সম্ম,খ হতেযারে দূব হয়ে। 
জলা আমারে কেন এখানেতে রয়ে ॥ 
হারে উচিত ফল পাখির ব্রার | 
মনে না ভাবিভ এড়াইবে এই দার ১১11 
খেদে রাগে বিন্ময়েতে হইয়া মগন। 

হ্ত্ভিহান তথ। হইতে করিল গমণ |] 
এখন দেকান আাদা হৃপ সীমণ্তিনী 
অপমানে হিংলানলে হইঝ| তাপিনী ॥ 
দরাশার নিরাশার় নিষ্ঠুরাটল। 
মনে মনেকুনারের বিনাশ চিন্তিল ॥ 
মরণ সংকমপ্প তার করিয়া অন্তরে। 

এলাইল কুন্তল নয়নে জল ঝরে || 
আঙ্গহাতে অভরণ করি উন্মোচন | 
দুরে ফেলি দিল নব হয়ে ক্রোধমন | 
বিবপনে পরাঁসনে বসি ক্ষুগ্নমনে |! 
ধ্বশিত করিল গৃহ দারুণ রোদনে |. 

বুকে করে করাধাত হাহারব মুখ! 
মলিন বদন শশী আছে মনদুঃখে |. 

এখানেতে নরপতি হয়ে উৎকিত। 
মঠ্ষীর অন্তঃগুরে হন উপনীত ॥ 
উপতিব মনে এই ভাবন1 তরঙ্গ! 
হইয়াছে কি নাকুমান্রে মৌনী ভঙ্গ ॥ 
রাণীর ছুর্দশ1 চক্ষে করি দরশন। 
হইল সুপের মন বিল্ময়ে মগন ॥ 
কোথায় হবেন সুখী পুত্র মুখ হেত্রে। 

রাণীর এ দশ1 দেখে পড়িলেন ফেরে | 
বিপরীত ভাব হেরি আপনি রাজন ।' 
প্রিয়ভাব পুরঃনর প্রেরপীরে কন | 
“কহ প্রিয়েকি কারণ হইলে এমন | 

। দিরামনে বিবসনে করিছ রোদন ? 1 

-প শশী সপ শি শী 



উপক্রমণিকা 

স্থগিত তৃষণ বাস গলিত চিকুব। 
মলিন শশান্ক মুখ শোকে"ত বিধুর | 
বদনেতে বহিতেছে শোপিতের ধার। 
কে করিল হেন দশা গ্রেয়শি তোনার || 
ভঙ্গ মস্তকে কেবা কবিল প্রহার! 
স্তপ্রনিংহে গাগাইল হইতে লংহার | 
তোমার এ অগমান করিল যে জন। 

নিভাু কতান্ত তারে করেছে স্মরণ ॥ 
প্রকাশিয়। বল প্রিয়ে! শুনি লযাচার?। 
এখনি করিব আমি তাহারে সংহার | 
ভলমাধ শামন মম কে করে লঙ্যন। 

নাহি রক্ষে তার পক্ষে যেকৈল এমন ॥ 

স্বামির মোহাগ বাঁকো শঠ সীমন্তিনী 
গণ রোদন করে হইয়া তাঁপিনী 1) 
কহিল কাস্তে, “কবভোমাঁকে কিআর 
কি হবে শুনিলে ছুর্দশার সমাচারঃ॥ 
ভোমারে গোপন মিছে কেন করি আর 
তোমারি নন্তানহতে এ দশ| আমার), ॥ 

(পতি কহিল) কহ এ আর কেমন! 
তব অপমান কৈল আমার নন্দন? | 
বিমাতাব প্রতি তার এত অতাচাব। 
কিছুমাত্র নারাখিল সম্ভ্রম আমার, | 
(ঘভিষী কহিল) “নাথ! করি নিবেদন । 
সামান্য দোষের দোযানতে লে নন্দন | 

তমি যা ভাবিছ মনে তা নয় তা নয়। 
বড ছরাচার, নাথ তোমার তনয় ॥ 

রমণী লরল1 অতি লহজে কোমলা। 
শঠের স্বভাব কিসে জাঁনিবে অবল। | 
বাহিক শীলত1 তার করি দরশন। 
কেমনে জানিব হবে সে দুষ্ট এমন? || 
আকার প্রকার তার করিঘ্না দর্শন! 
ভাবিলাঁম অতিশয় নিরীহ নন্দন | 
যখন আইল ছুষ্ট আমার অঙ্গনে! 
তখন ছিলাম আমি বোসে সিংহাসনে | 
তাহারে দেখিয়া আমি করিয়া আদর! 
কাছে ভাকিলাম হয়ে পুলক অস্তর | 

জানিতে তাহার 'আমি মৌনের কারণ! 
অন্ুচরীগণে দেই বিদায় তখন | 
মনে ভাবিলাম এই, হইলে নির্জন। 
করিবে কুমার সুখে কখব-কথন ॥ 
মনের গোপন কথা জানাবে আমায় । 

করিব তাহার ভাবনার সদুপায় |! 
কিন্ত দুষ্ট আমারে দেখিয়। একাকিনী। 
আলিয়া আমার কাঁছে বলিস আপনি ॥ 
কাছে বমি হাসি হাঁসি কহিল তখন | 
হে রাজনন্দিনি! শুন আমার বচন ॥ 
করিলাম মৌন ভঙ্গ আমার এখন | 
চাঁতুরি করিনা যাঁহ1 করেছি রক্ষণ | 
অধিক তোমারে আনি কহিবকি আর 1 
আমার মৌনের মাত্র তুমি মূলাধার ॥ 
গোপনে তোমার মঙ্গে কথব কথন! 
হইবে কেমনে সদ1 এই আবুগ্ণন || 
নিতাত্ত হয়েছি তব প্রেমের 'অধীন। 
তোমার মোহিনী মুর্তি ভাবি নিশিদিন॥ 
শুভ যোগে যোগাযোগ যদি না হইত | 
তোমার বিরহে মম জীবন ষাইত || 
অন্য কিব। শুভ দিন জামার পক্ষে তে। 
বিরলে তোমার বপ হেরিনু চক্ষে তে ॥ 
তোমার সহিত করি কুশল আলাপ। 
পরিপূর্ণ হৈল মম কামনা কলাপ ॥ 

যদি তুমি নম পক্ষে অনুকুলা হও | 
বিন মুলে জনমের মত কিনে লও || 
নধুন আলাপ করি তোমার নহিত। 
এ সে বানন। মনে লদত বাঞ্চিত | 
কিঞ্চিত করুণা কর কিন্বরে এখন। 
বাঞত বিষয়ে কর বালণ। পুরণ | 
বঞ্চিত ন1 কর মোরে সঞ্চিত ধনেতে ! 
সিশ্চিত করহ্ প্রেম সিম্ধু ললিলেতে ॥ 
আম'রে ক্কামীন্তে যদি করহ বরণ] 
এখনি করিব আমি জনকে নিধন | 
বহুদিন পিতার রাঙ্জত্বে প্রজাগণ। 

অসন্তুষ্ট হইয়াহে আমিহে ষেমন,, | 
(এখানেতে রাঞ্জরাণী করিয়া বিনয় । 
পুনর্বার ভঙ্গি কৰি ভূপতিরে কয়)| 
“« অধিক তোমারে আর কি কব বিশেষ 

| তোমার তনয়, নাথ! ছুরাকআার শেষ। 



৮ তুরকীয় ইতিহাঁস। 

যখন দেখিল ঢু বিবতি আঁমার | 
উত্তর ন1 করিলাম বচনে তাার | 
দুভাবে মম অঙ্গে করি করার্পণ | 
বলাকা করিতে কবিল আকুঞ্চন | 
দেখিয়া ভরেতে মম উড়িল পরাণ । 
বিপদে পড়ি! করি ঈথরে ধেয়ান | 
বল গ্রকাশ়্া। রাখি পতীতু আমার। 
দেখিয়। অন্তরে ক্রোধ হইল তাঁহার || 
ভিড়িল বলন, আর করিল প্রহার। 
বোলে কি আনাব দেখ চক্ষে আপনার | 
নিশ্চয় নির্ুর মোরে নিধন করিত 
তখনি যদ্)পি মম দালী না আমিত || 
তাহারে দেখিয়া ছুট কৈল পলারুন! 
তাই সে হইল রক্ষা! আমার জীবন |] 

এমত ভঙ্গিতে রাণী জানালেরাঁজায়। 
শুনিয়! হইল ভূপ জ্বলদগ্নি প্রায় 
রাণীর নিকট তে আদিয়া তখন! 
বাহির দেওয়ানে আমি দিল দরশন | 
তনয়-বাংসল) সব হয়ে বিল্মরণ | 

ঘাতুকে ডাকিতেকৈল কিন্করে প্রেরণ ॥ 
তনয়ে বধিতে স্থির গ্রতিজ্ঞা হইয়া । 
রহিলেন নরপতি অন্তরে রুষিয়1 | 
রাজার প্রতিজ্ঞ! শুনি নন্দন নিধনে 
একত্রে মিলিয়। সধে'ষযত মন্ত্রীগণে | 
নুযুক্তি করিয়া রাঁজ সম্মখে আসিয়া! 
কহিল প্রধান মন্ত্রী ভূপে প্রণমিয়] || 
ভে নরেন্দ্র! মোলবার এই নিবেদন । 

কিঞ্চিৎ ধৈরয চিত্তে করুন ধারণ |] 
অন্ততঃ দ্রিনেক জন্য কুমারের গ্রাণ। 
কূপ করি আমাদিগে করুন প্রদান || 
হেন কি কুকম্ম করিয়াছে পুজ্র তব । 
বধিতে যাহারে তব ইচ্ছা! মহীদব | 

মতে জনক হন কপানুনন্দনে | 

মে জনক পুভ্রবধে উদ্যত কেমনে" | 
রাণীত মুখেতে যাহ! করিল শ্রবণ | 
অবিকল মন্ত্রীগণে কহিল রাজন |] 
শুনিয়া প্রধান মন্ত্রীকরি যোড়করা। 
কহিতে আরম্ত কৈল গোপতি গোচর |! 
“মহারাজ ! আচরণে করি নিবেদন | 
মহলা এ কার্ধা করা না হয় শোভন | 
হয়েছেন মহারাজ ! যে কাঁজে উদ্যত 
ধন্ম বিগহিতি ইহা অসাধু সম্মত] 
হয়ে ভ্রান্ত নারীর বচন বাগুরায়। 
দিলে বিসর্জন দয়! মায়া মমতায় | 
যেই অভিযোগ কুমারের বিপক্ষে তে । 
করেছেন মহিষী তোমার সমক্ষেতে | 
তাঁর গ্রমাণার্ধ সাক্ষী নাহি কোনভন। 
অথচ বাঞ্চিত1 রাঁণী তাহার মরণ |. 
কিন্ত কতক্ষণে যতনেতে নারীগণ |। 
পারে করিবারে স্বীয় সতীত্ব রক্ষণ? || 
মানি বটে বহুনারী আছে এ জগতে । 
আপন মতীতৃ রক্ষ। করে বিধিমতে ॥ 
কদাচ কৃরৃষ্টে পর পুরুষে না চাঁয়। 
আপন স্বামীর মুর্তি সদত ধেয়ায়ু 
কিন্ত যে সময় তাঁর। পাপে দেয় মন 
কার সাধ্য নিবারিয়। রাখিবে তখন] 
অতএব হও ভূপ সতক এখন। 

অ্রবধ পাপে যেন না হও মগন। 

নরনাথ ! এই মন্ম জাঁনিবেন স্থল! 
কপটী কামিনী জাতি ছলনার মুল || 
চেক-চোঁবিদিন বিদুষের উপাখ্যান । 
শ্রবণে পাবেন এর বিশেষ প্রমাণ), |। 
শুনিয়া নপতি কন সচিবের প্রতি! 
«“সেআখ্যানমোৰেমন্জি! শুনাওসম্প্রতি,, 
(সচিব কহিল) “ যে অনুজ্ঞা আপনার 
অব্ণ কর্ন তবে আখ্যান তাহার,, 1 



তুঁরশীয় ইতিহাস । 

চেক-চোবিদিনের উপাখ্যান । 

এক দিন ইজিপ্ডের ভূপৃতি প্রধান। 
নগরছ ধীরবর্গে করিল আহ্বান | 
নৃপা-দশে আমি সবে সদসী সদনে। 
বসল সুখেতে ঘার যথ! যোগ্যাসনে ॥ 

তাহাদের মধো এক বিতর্ক উঠিল। 
(শ্রনিয়। সতাস্থলোক ধিষ্ময় হইল) || 
এক দিন স্বর্ণতত গেবীয়েল নামে। 
দৈবাৎ আম্চয়। মহমদ বাজধামে। 
শরনহইতে ভারে করি উত্তোলন । 
করাল চতুর্দশ ভূবন ভ্রমন ।। 
নিমেষে পাতাল সপ্ত সপ্ত স্বর্গ আর। 
ভ্রমল কুশলে চৌঁহে এভন সংসার || 
পরে জগদীশস্থ।নে করিয়। গমন। 
উভযবে তাহার পদ করিল বন্দন॥ 
অসীতি অধিক দশসহঅ গণন। 

হইল ঈশ্বর সহ কথপো কথন ॥ 
পুনরায় গেবীয়েল পৈগঞ্থরে লয়ে। 
রাখিল তাহারে তার রাজতোগ্যা লয়ে ॥ 
কতিপয় ধাঁরবর্গে কহেন এমন । 
নিমেষ মাত্রেতে হৈল এ সব ঘটন ॥ 
মহমদ পুনঃ বামে এলেন যখন। 

আপনার শষা| উষ্ণ করেন স্পর্শন ॥ 
যে সময়ে গেবীয়েল ভারে লয়ে যাঁয়। 
একটা জীবন পান্ন পড়িল ধর।য়॥ 
পাত্রহতে জল হয় নাহি মিঃক্রবণ। 
পুর্বাব বারিপাত্র ক.রন দর্শন ।। 

(শুনিয়া ভূপতি কহে) “ একি অসস্তব | 
এরূপ আশ্চর্া কৃ নাহয় সস্তব | 
তোমরাই পুর্বে মোরে করেছ জ্ঞাপম | 
পরস্পর ছরব্তী' এ চৌদ্দ ভুবন || 
প্থশত বর্ষ কেহ করে পর্যাটন। 
তবে সে দেখিতে পাবে একৈক ভূবন ॥ 
তবে ধিসে সন্ত বলছ ধীকগণ ।. 
ক্ষণে মহমদ কৈঙ্জ সকল ভ্রগণ ঢা: 
ঈশরের সহ'ক'র কখোপকথন। 
অমিয়। করিগ তল্ঈ উষ্ণতা স্পর্শন | 

বারিপাত্র স্থিতবারি নহে ধরাগত। 
কি রূপে এমন বাকা হইবে সঙ্গত? 
যদ কোণ বারপাত্র কর নিক্ষেপণ। 
পুনঃ সেইক্ষণে তাহা করহ গ্রহণ || 
কিছুমাত্র জল তাহে ন। পাইবে আর। 
জাণিয়া কি বৌধোদঘ নহে সবাকার?” 
শুনিয়] উত্তর করে যত ধীরগ্রণ। 
স্বত।বতঃ হেন কন্ম নহে সন্তাবন | 
কিন্ত ষে এঁশিক শক্তি বাঁক পথাতীত। 
অদাঁধা স্ুনাধ) সব তাহে সস্তাবিত।। 
স্বভ'বতঃ ছুর্বে।ধ ইজিপ্ড অধীশ্বর। 
ইহ|তে না হৈল তাঁর প্রতীত অন্থর ॥ 
কিন্তু এক নিয়ম করেছে সে রাজন । 
যুক্তি বিপরীত বাক্য করিলে শ্রবণ ।। 
ন। করিবে বিশ্বাস তাহার এই পণ। 
সুতর।ং এ প্রস+ করিল হেলন ।। 

সর্বত্রেতে এ সংবাদ প্রচার হইল। 
নগরস্থ প্রজাবর্গ নকলে জানিল॥। 

ক্রমে জমপদে যত জনতা হইল। 
চেক-চোবিদিন তাহা শুনতে পাইল ॥ 
অতি সুপপণ্তিত সেই ভিষক প্রধান । 
সন্ত্র বিখ্যাত আছে তাহার সম্মান ॥ 
যে দিন পণ্ডিত সতা হয় নৃপস্থানে । 
সেদিবন চেবিদিন ছিল না সেখানে |! 
স্বকার্ষা সাধনে ছিল ব্যস্ত অতিশয় । 
যেতে পারে নাই ভাই নৃপের নিলয় || 
এক দিন চোবিদিন মধু সময় | 

উপনীত হইলেন মহীপ আঁলয়।। 
ভিষকের আগমন হেরি ধরাপতি। 
অভ্যর্থনা করিলেন সমাদরে অতি || 
সুখময রমাহর্োয দিয়। যোগ্যাসন। 
করিলেন তার মহ কুশলালাপন || 
“সমধিক শ্রম এত করি মহাঁশয়। 
আপনি আইলে কেন অমর আলয়? 
উচিত আপন ভূত করিতে প্রেরণ । 
তাহাহতে সব কর্ন হইত সাঁধম ।। 
তব নামে যেই প্রন্ন ফরিত গে জগ। 
আমাদের উহলীয় তাহীর ধম” | 
(কহিল সে চোবিদিন) ওঠই ভূষণ ! 
যে কারণে তবালয়ে মম অশিমন | 
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ক্ষণকাল তব সঙ্গে কথোপকথন। 
করিব অন্তরে মম এই আকিঞ্চন ॥ 
বিশেষতঃ চোঁবিদিনে জনে নরেশ্বর | 
সগর্ষেতে কহে কথ] রাজার গোচর || 

উপরোধ অন্রে!ধ কারে নাহি রাখে । 
সদ] চেক আপনার গরবেতে থাকে ।। 

কারে! প্রতি খোষামদ কথ| নাহি কয়। 
সদাঁকাঁল চে।বিদিন একভাবে রয় ॥ 
র।জাধিরাজেরে শঙ্কা নাহি করে মনে । 
অধনি সধনি সবে তুল্য করিগণে || 
এক।রণ শিষ্টাচরে ইজিপ্তের পতি । 
সমাদরে সপ্তাধ করিল চেক প্রতি ! ূ 

যে গৃহে চেকের সহ ইজিগ্ত ঈশর। ূ 
চারিটা গবাক্ষ ছিল তাহার ভিভর ॥ 
চেক-চোবিদিন কহে নৃপের ষদন। 
চারিটী গবাক্ষরুদ্ধ করিতে তখন | 
অবনীশ অন্থুচরে অন্জ্ঞা করিল | 
দ|স গিয়! আদেশিত গবাক্ষ দিল ॥ 
পরে পৃর্থীপাল হয়ে পুলকিত মন। 
চেকের সহিত করে কথপো কথন ।। 

ক্ষণকাঁল পরে চোবিদ্দন স্ুবদ্ধান্ম। 

ইন্দজ।ল বিদ্যায় প।রক মতিমান্থ || 

যে গবাক্ষে দেখ। যায় জেন্য দীঘী শিখর।। 
খুলিতে আদেশ করে নরেশে সত্ুর | ৰ 
চেক বাঁক করি ভূঁপ গবাঁক্ষ মোচন। 

গিরি প্রান্তে করে বচ্ছ সেনা দরশন ॥ 

তুরঙ্ষ আরোহি সবে করে গ্রহরণ। 
আকাশের ত।রাঁহতে অনংখা। গন ॥ 

মুক্তকো!ষ তরবা ঝেলে উ্দেশে । 
রাজধানী প্রতিধায় ভয়!নক বেশে ।। 
নিরখিয়! নরেন্দ্রের নেত্রে বহে নীর। 
বিবর্ণ হইল বর্ণ জীবন অস্থির | 
আর্তস্বরে করিছেন ঈশ্বর স্মবণ। 
বলে “রক্ষ। কর দীনে জগত কারণ” || 
নৃপের অআতঙ্গ দেখে চোবিদিন কয়। 
“কি তয় ভূপাল হও মনেতে নির্ভয়” ? 
এতেক কহিয়] সেই খবাক্ষ মুদিল। . - 
ক্ষণ: কালগতে তাহা পুনশ্চ খলিল | 
নৃপাল নয়ন যুগে করে নিরীক্ষণ। 

গ্ুদমত গিরিপ্রান্তে নাহি সৈনাগণ || 

তুরকীয় ইতিহাস। 

আরেক গবাঁক্ষে হয় নগর দর্শন। 
সে গবাক্ষ চোবিদিন খুলিল তখন || 
ক্ষৌণীপা'ল হেরে নেত্রে প্রিয় কেরোদেশ। 
হচাশন লাগি প্রায় তস্ম অবশেষ ॥ 

উঠিয়। অগ্নির শিখা ব্যাপেছে গ্গণ | 
গৃহদ্রবা প্রাণি সব হতেছে দাহন ॥। 
নগরেব নীশ দ্রষ্টে নরেশ কাতর। 
বলে হাঁয় তন্ময় হইল নগর ॥ 
(চোবিদিন বলে) ভূপ! ইহা কিছু নয়। 
কি হেতু হইলে তুমি শঙ্কিত সতয়? 
ইহা বল শীত্র সেই গবাক্ষ মুদিল। 

পুনর্ধ।র খুলি তাহা নৃপে দেবাইল ॥ 
পূর্দমত বৈশ্বানর নহল দর্শন। 
অতঃপর ক্ুস্থ হৈল অবনী-ভূষণ ॥ 

তৃতীয় গবাঁক্ষ চেক করিয়া মোচন । 
ভূপতিরে দেখায় আশ্চর্য্য দরশন ॥ 
নাইল নাঁমেতে নদী তরঙ্গে প্রাবিত। 
শ্রোতস্বতী জলে হয় নগরী পুরিত।। 
পূর্বা দৃষ্ট সেনা অগ্নি জানিয়া অলীক । 
তবু রাজা হৈল মোহে ব্যাকুল অধিক || 
মহাখেদে মহীপতি করে হাহাকার । 
“ডুবিল নগরী মম বঙ্ষা নাহি আর! 
আমাদের জীবনাশ। নীহিক এখন । 
জীবন প্লাবনে সবে তাজিব জীবন” ॥ 
(চেক বলে)“ মহারীজ ! কি চিন্তা ডোমার? 

কিছু মাত্র নহে ইহা সকলি অসার ॥ 
তরঙ্গ বিহীন হইয়াছে আ্রোতস্বতী। 
অতেব তোমার কিবা শঙ্কা নরপতি” ? 
দেখাইতে ধরেশে আশ্চর্য্য পুনর্ধ|র | 
“চাঁবিদিন খোলে শেষ গবাক্ষের বার |। 
সেই দিকে শুদ্ধ মরুভূমি দেখ] যাঁয়। 
লতাঁকাণ্ড তরু আদি কিছু নাহি তায়॥ 
অন্যানা আশ্চর্য্য বিষয়েতে নৃপতির | 
করেছিল যেইরূপ পরাণ আস্থির || 

চতুর্থ গবাঁক্ষে তাহা নাহিক করিল । 
ভূপতি উদ্যান এক নয়নে হেরিল | 
অতিপক দ্রাক্ষাফল শোতিছে জন্দর। 
দরশনে পুলকিত হদয় কনার || 
অবনীর শোভ| সব শোতে উপবনে। 
করিছে বিচিত্র ধ্বনি বিহঙ্গবগণে ।। 
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গ্রদেফাটিত নানাঁজাতি পুষ্প মনোহর । সিন্ধুতটে খিরিধর অতি ভয়ঙ্কর । 
গোলাঁপ সবতী জাতি মল্লিকা টগর || (ভ্রমিছে ভীষণ তাহে নানা বনচর ॥ 
কুর বক পারুস পারুল নাগেশখর। ভূপতি বিস্ময় হল করি দরশন। 
গন্ধরাঁজ সেফালিক| দেখিতে সুন্দর ॥ [বল বুদ্ধিজ্ঞান সংদ্ঞ। হারায় তখন ॥ 
স্থলজ জলজদল অতি শোত1 পায়। ক্রোধানল প্রবল হইল অতিশয়। 
মকরন্দ পান আশে অলিবৃন্দ ধায় ॥ মনে২ কোঁপব।কা চেক প্রতি কয় ॥ 
সৌরভ গৌরবে তার মোনহুত ভূবন। |“রে দুরাত্বা চোবদিন ! নৃশংস প্রধান! 
সংযোগি মন্তৌোষকর বহিছে পবন || যেমন করিলে তুমি মম অকল্যাণ ॥ 
ফলে ফলে অবনত মহীরুহ যত। কৃ যদি ফরেযাই ইজিপগ্ত নগর। 
নানাজাতি পক্ষী তাহে শোভা করে কত॥ | এরং প্রতিফল তোরে দিবরে পামর”? 
ময়ন! ময়ূর হীরামন কাকাতুয়।। “হা! হতোন্ম” ! এই বাকা বলি নরেশ্বর। 
শ্যাম! পে তীমরাজ দৌয়েল পাপিয়|'। [নিরুপায় হৈল অতি বিকল অন্ধর।॥ 
কলক শীলকণঠ আদি দিজকুল। ইতোমধ্যে বোখোদয় হইল অন্তরে । 
স্থধান্বরে করে দান আনন্দ-অতুল ॥ [ভবে “এ বিফল আর্তস্বরে কিবা করে ॥ 
গুক শাঁরী সারস মরাল দল যত। এ বিপদে ত্রাণকর্তা। ঈশ্বর কেবল। 
সলিলে সাতার দেয় শোভা তাঁর কত ॥ মিছা! আর অরণ্যে রৌদনে কিব। ফল” || 

প্লাবিত আনন্দ বারি হৃদয় সাগরে ॥ ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করি নরেশ্বর ॥। 
নিরখি নয়নে ঘৃূপ আপনা পাঁনরে। এতেক চিন্তিয়। সাহসেতে করি তর। 

ধরানাথ আত্মমনে করে অগ্থমান। দেখে কাট কাটে যত কাঁঠুরিয়গণ। 
ইরামের উপবন হেন হয় জ্ঞান || ূ তাহা.দর সমীপেতে যাইল রাঁজন ॥ 
আহ্াদে আকুল হয়ে অবনী-ভূষণ। মনে২ ধরা স্বামী করিল চিন্তুন। 
পুনঃগনঃ কহে “কি জন্দর উপবন”! আপনার পরিচয় করিতে গোপন ॥ 
(ভিষক কহিল)“ রাঙ্ঞ! ইহ! কিছু নয়। | “ যদ এ সকলে দেই মম পরিচয় 
কিহেতু হইল তব আনন্দ হাদয়”। * 
এত বলি করিরদ্ধ গবাক্ষ তখন । 
সণকাঁল পরে তাহ করিল মে।চন | 

কেহ ন। করবে.মম কথায় এ তায় ॥ 

হিতে বিপরীত হবে স্বরূপ কখীষ। 
তক্কর উন্মাদ কিবা কহবে আমায় || 

মহীপ দেখিল আর নাহি উপবন। ৷ অতএব প'রচয় দেওয়। যুক্ত নয়। 
পুর্বাকার মরুভূমি হইল দর্শন । । ইহাদিগে দব আমি ছলে পরিচয়” ॥। 
(অনন্তর চেক কহে করি সমাদর) । (নকটে অবনা নাথে করি দরশন। 

যে সব আশ্চর্য) নিরখিলে নৃপবর ॥ )কঠরিয়।গণ কহে) “ তুমি কোন জন"? 
এহতে দেখাব এক আশ্চর্য্য বিষয়। ((ভুপ কহে)" পুন দুর্ঘ তর সমাচার | 
যদাপি অবনী নাথ ! তব আজ্ঞা] হয় | 'সদ[গর আমি মম বাণজা বাপার॥ 
জল পুর্ণ টব এক আনাও হেথায়। ূ এ পথে অ।লিতে মম মর ছৈল তরী। 
উলঙ্গ হইয়া তুমি প্রেবেশো তাহায় ॥ আমি মাত্র নেটে আছি কা্ঠ খণ্ড ধরে ॥ 
কটি আবরণ মাত্র তোয়ালে লইয়|। ।নাবিকাদি মম দ।সগণ দ্রবাচয়। 
অচিরে উঠহ সেই জলে ডুব দিয়া” ॥। নাগর সলিলে মন হৈল সদয় :। 
শুনিয়! নরেন্দ্র ভূত্যে অন্থুঙ্ঞ| করিল। স্বচক্ষে দুর্ঘশ! মম করি দরশন | 
জলপুর্ণ-টব এক কিন্কর আনিল ॥ | বিহিত করুণাদানে ন। হও কৃপণ” || 
ডুব দিবামা্র ভূপ তাহার ভিতরে। [ভপততর ছুঃখ দেখে ক।ঠরিয়া যত। 

% ক দেহি জোগান) আকাল হইল তাাথ ঢেগহি ক্ষান্ত )) 
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কি করে দরিদ্র তাঁর! সবে নিরীা শ্রয়। যৌবন বয়স তৰ সরল হৃদয়। 
কেহ ন| পারিল দিতে ধরেশে আশ্রয় ॥ | এদেশে থাকিলে হবে সুথী অতিশয় |। 
তথাচ জনেক তাঁর অতি সমাদর। বিদেশিব পক্ষে শুতকরী এই দেশ। 

জীর্ণ পেশোয়াজ দিল ভূপতিব তরে।| | অধিক তোমারে আর কি কব বিশেষ” ॥ 
আর জন দল জুত] অতি প্ুরাতন। | (ভূপতি কহিল সেই পাটনীর প্রতি)। 
সবে নৃপে লয়ে করে নগরে গমন | “ হেন মনে তুমি নাকরিহ মহামতি ॥ 
উ।হ।রে ঈশ্বর স্থানে কর সমর্পণ । এই সে বাসনা মম জেনো সাঁরোদ্ধার । 
সকলে আপন গৃহে করিল গমন | কিসে পুনঃ প্রাণ্ড হই বিষয় আমার” | 

নিরাশুয় নিরপ।য় হইয়! রাজন। (পাঁটণী কহিল) “যুব! ! মম বাক্য ধর । 
এক।কী নগর মধ্যে করেন ভ্রমণ ॥ হইবে তোম।র হিত ন| হও কাতর ॥ 
নন প্রতাক্ষ হলে নব ড্রবাচয়। স্ত্রীদিগের স্বানগৃহ সম্মুখেতে শিয়া । 
অবশ্য নরের হয় প্রফুল হৃদয় ॥ অবিলম্বে খক তুমি ফটকে বসিয়| ॥ 
কিন্ত তাঁর হইয়ীছে বে দৈবঘটন। গৃহহতে বাহির হইবে যে রমণী । 
সে চিন্তায় সমাকুল অস্থির জীবন || তাহারে জিজ্ঞাসা তুমি করিবে তখনি ॥ 
একীরণ যে সকল করেন দর্শন । পরিশীত| তুমি কি না কহ লো যুবতি। 
কিছুতেই তৃপ্ত নাহি হয় তীর মন |ন| বাক্য বলবে ফেই শুনি এতারতী ॥। 
'শংনাদুঃখে রাজপথে করেন ভ্রমণ । দেশের নিয়মে সেই রমণী রতন। 
1 জনন কি হইবে অদ্বষ্টে তখন ॥ স্বামত্বে তে।মারে আশু করিবে বরণ ॥ 
ভমণেতে শ্রান্তিযুক্ত হয়ে সেইক্ষণ। স্থথেতে রহিবে হবে আশার সুসার। 
করেন বিশরামহেতু স্থান অন্বেষণ ॥ । এ ছুর্দশ। কিছুমাত্র থাকৰে না আর 
নিকটে দেখিয়া! এক পাঁটনীর ঘর। | প্রবীণের ভপদেশ করিয়। শ্রবণ। 
তাহীর সম্মুখে বসিলেন নরেগর ॥ সম্মত হইল রাগ করিতে তেমন ॥ 
শান্তযক্ত দেখি তীরে পানী তখন। | স্্রমে প্রণাম তারে করি ভূভ্ষণ। 
আদিতে আলয়ে তাঁর কৈল নিমন্ত্রণ।। বৃদ্ধ নিদে শত স্থ।নে করিল গমন 
পাঁটনীর দ্বারে এক ছিল কাঠাঁন। সেই স্থানে উপ'বট হয়ে কাঠাসনে। 
তাহাঁতেই বসিলেন অবণী-ভূষণ || বিবিধ বিষয় চিন্তা করিছেন মনে । 
(পাঁটনী কহিল)" তুমি কৌন বাবদাঁই? | হেন কালে নারী এক পরম সুন্দরী । 
কি কারণে এইস্থীনে দেখিবাধেপাই? ন্ব।নাগারহতে আসিতেছে তুর! করি | 
(ভূপতি কহিল দেই পাটশী ফ্দনে। | নরখি নরেন্দ্র তরে করেন চিন । 
যন্ধুপ কহিয়ছিল কীুরীয়।গণে)।। “রমণীয় কূপ! এই রমণী রতন || 
« পর্বত-শিখরে অতি-বিজন-কীননে। যদ্যপি অন্ুট। ধনী থাকে এসময় । 
হইল সাক্ষাৎ মম কাঠুরিয়! সনে ।, তবে কি হইবে মম ভাগে শুভে দয় || 
তাহারা আমার দুঃখ করিয়! শ্রবণ। পুর্ধের বিপদ রশ হয়ে বিন্মরণ ৷ 
জীর্ন পেশোয়াজ জুতা করেছে অর্প৭।| | এর সহ করি কাল স্ুথেতে য।পন” ॥ 
অতি স্ুমাম্থষ ভাঁর। কহিবার নয়। এত চিন্তি কামিনীকে কহেন তখন | 
এ বিপদে মমপ্রতি হইল সদয়” || | বিবাহিত| কি ন। তুমি কহ বিবরণ? 
(পানী কহিল)“তুমি না করচিন্তন। | ললন] ছলন| তাজি কহুল রাজনে । 
তোমার মঙ্গল শুনে সন্তোষ জীবন || [“হেযুবক' আমি বিবাহিত। জেনে! মনে”॥ 
এ ঘোর বিপদে রক্ষা পেয়েছ যখন। এত বলি সে রমণী করিল গমন। 

 ষ্নেতে বিষাদ আর,করো। ন। কখন ॥ আর এক নারী তথা দিল দর্শন || 
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দেখতে কৃৎসিতা অতি প্রেতিনীর প্রায়। | কিন্তু এইক্ষণে জ্ঞান হইতেছে মম। 

নিরখি নৃপ ত তারে সেমসী হ।রীয়।। 

মন নরনাথ করেন নিম্তুন। 

« অনাহ।রে ৰরং তা'জব এজীবন ॥ 
তবু এরসহ ন। করব পরিণয়। 

কেমনে সম্থিনী সহ করি কাল ক্ষয় ॥ 

অনুঢ! কি স্থুঢা এর জাঁনিতে কারণ । 

রমণীকে জিজ্ঞাঁসায় কিক প্রয়োজন |। 

কিন্তু বুদ্ধ আমকে করিল উপদেশ। 

জিজ্ঞ।সিবে প্রতোক নারীকে সবশেষ ॥ 

দেশের “নয়মে মে।র জিজ্ঞীস। উচিত । 
যা কহেন জগ্রদীশ ইহার বিহিত ॥ 
এর পর্ত আছে কি না জাশিৰ ক্বেমনে। 
মম সম ছুর্ভাগ। কি নাহি ত্রিভুৰনে ! 

কোন জন মম সম দুর্ভগ| হইয়া । 
বিবাহ করেছে এরে বিপদে পড়িয়।” ॥ 

এত চিন্তি জিজ্ঞাস৷ করেন নরপতি। 
« বিবাহিত। তুমি কিনা? কহুলো যুবতি” । 
(কামিনী কহিল) “আমি বিব।হিত| নারা”। 
গুণয়| সন্তট হইলেন দণ্ডধারী | 

পরেতে আঁইল এক নারী চমতকার । 
দবিতীয়হইতে মেই আরে কদাকার ।॥। 
ঈরে স্মরেন ভূপ তার দরশনে। 
“ একি কদাকার মূর্তি হেরিন্ু নয়নে ॥ 

যদি এরে বিবাহ করিয়। থাকে কেহ। 
সেজন দুর্ভাগ | অতি নীহিক সন্দেহ” ॥ 

সঘনে কম্পিত হয়ে অবশী-ভূষণ। 
কামিনীর এতি বরে জিজ্ঞাস! তখন ॥ 
“ তমি কিলো বিবাছিত| কহ ন] সুন্দরি”? 

“হ| হে গ্ুণাকর % দিল উত্তর নগনী ॥ 
এহ শুনি বৃূপমণি আনান্দত মনে । 
ভক্ভিভাবে ম্মরিলেন অখিল কারণে ॥ 
“দুই নিশাচরীহতে পাই পরিত্রাণ । 
(কহিল নৃপতি) স্ুঞ্সন ভগবান ॥ 

কিন্তু এ আমর নহে আনন্দের কীল। 
কি জানি পশ্চ।তে উপনীত হয় কাল ॥| 
নন ন করি এসে নাই সকল নাগরী। 
কেমনে সহস। ম.ন অন্পমোদ করি।॥। 
আমার অদৃষ্টে কাঁরে দিকে ভগবান। 
এখন তাহার কিছু ন। জানি সন্ধান ।। 

এর পরিবর্তে কিছু ন' পাব উত্তম” ॥ 
আর এ? কুরূপারে করিবে দর্শন । 

এই অপেক্ষায় ভূপ মাছেন তন ॥। 
হেনকীলে এল এক পরম সুন্দবী। 
রূপের সাগরী যেন অমর নাগরী॥ 
কমনীয় কান্তি তাঁর কান্ত মনোহরা। 
শশধর লাঞ্চত বাঞ্চত মুখ ধর! ।। 
নিকপম। মনোরম! রমশীব প্রতি । 
অনিচ্ষি নয়নে নিরখি নরপতি | 
ভাঁবে “ একি অপরূগ করি দর্শন । 
স্বরূপ ইহাঁর রূপ ন! হয় তুলন ॥ 
এক স্থানে হেরিলাম দিবস যামিনী । 
এক স্থানে একি দেখি অপ গ্রেতিণী! 

যেই সন গৃহে দেখি কুর্ূপ কুতষিতা। 
সেই স্থানে দেখিলাম রূপ মমন্ধেত৮ ॥ 
এত চিন্ধি চারঙ্গীর সমীপন্থ হয়ে । 
জিজ্ঞীস| করেন বাঁচ মধুর বিনয়ে ॥ 

“মনোরমে ? অহিঞ্চনে দেহ পরিচয়। 
পরিণীতা অন্থুঢা কি আছ এসময় ? 
তাঁচ্ছীল্য ভারেতে রামা কহিল বচন। 
“পরিণীত| নহি আমি অনুট। এখন” | 
এত বল ললন1 ছলন] গ্রবীশিয।। 
আপনার গৃহ মুখে যাইল চলিয়] ॥ 

বিশ্মিত হইয়! ভূপ ভাঁমিনীর ভাবে। 
আপনার মনে» কত ভাব তাঁবে ॥। 

“একি ভাব ভূবনমোহিনী প্রকীশিল। 
আঁম।র মনর অশ। নিরাঁশ করিল ॥ 
স্থবির আমাকে'যাহ। কহিল বিহিত। 
মমভাঁ গা সেসব হইল বিপরীত ॥ 
তাঁবিল।ম আমার হইল শুহে।দয়। 

সুন্দরীর সহ মম হবে পর্দিয় ॥ 
স্বপ্নুবৎ মে সকল হইল এখন । 

সঘৃথ নয়নে রাঁম। কঠিল দর্শন | 
আপদ মস্তক মম দরশন করি। 
প্রকাশিল ঘৃণা ভাব সকলি সুন্দরী ॥ 
কিন্তু সেই ঘ্ণাতার অসঙ্গত নয়। 
কেমনে ঈদবশ জনে করে পরিণয় ॥। 
জীর্ণ শত হিদ্র অঙ্গরাখ। মম অঙ্গে | 
কেমন প্রণয় ঘষে করিবে মম সঙ্গে | 
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ধুসরিত কলেবর অতি দীন বেশ। 
কিরূপে আমাতে হবে প্রেমের আবেশ । 

অতএব ক্ষমল;ম অপরাধ তাঁর। 

কি ফল বিফল চিন্তা করিব না আর” ॥ 
যেই কালে নৃপ হেন করেন চিন্তন । 

হেন কলে দাম এক দিল দরশন ॥। 

অশসিয়। তাহার প্রতি কহিল বচন । 

«মহাশয় ! এদীনের শুন নিবেদন !। 
এক জন বৈদেশিক দীনবেশী নর । 
তাহার সন্ধানে হেথা আইম্থ সতুর ॥ 
আপনার আকারেতে অনুভব হয়। 

আপনি হইবে বুঝি সেই মহাশয়? 
অতএব কিছু শ্রম করিয়া স্বীকার । 
আপনি এসেন যদি সঙ্গেতে আমার ।। 

আপনার আগমন অপেক্ষা করিয়া । 
কয় জন অণছে আঁশ। পথ খেয়াইয়া ॥ 
নরপতি কি্করের শ্রনিয়। ভারতী । 
সেইক্ষণে চলিলেন তাহার সংহতি ॥ 
কিস্কর নিকর গুণে আছিল মণ্ডত। 
ভূপতিরে লয়ে এক হর্শেয উপনীত ॥ 
মনে।হর সেই ঘর অতি সুসজ্জিত। 

বিচিত্র মুচিত্র কত মণিতে মণ্ডিত | 
বিবিধ টতজস পৃর্ণ পরিপ!ঠী অতি। 
বোধ হয় যেন কেন রাজার বসতি || 

নরবরে সেই স্থানে লইয়। কিন্কর! 
বিনয় বনে কহে তাহার গোচর ॥। 
« এই স্থানে ক্ষণেক করুন অবস্থান । 
অচিরে আসয়| তন বাখিব সন্মান? ॥ 
এত বলে দাস তথ রাজাকে রাখিয়! । 
বাহিরে আইল শীঘ্ বিদ।য় লইয়। | 
দুইঘড়ি কাল তথা ভূপাল রহিল 
তবু কারে। সহ তথা সাক্ষাৎ নহিল ॥ 
এক১ বাঁর সেই দাস আসি কয়। 
“ক্ষণক।ল অপেক্ষা করুন মহাশয় || 

ন। হবে উদ্বিগ্ন কিছু স্থির করমন। 

অচিরে হইবে সিন্ধ অভীষ্ট আপন” ॥ 
অনন্তর অবিলম্বে অবণী-ভূষণ। 

ম:নারম। রাম! চারি করে দরশন | 
যৌবন বয়সী সবে দেখিতে সুঠাম । 
সজল কত পে (ছা তে আছ তকে পিজা প্রি ১1 

তুরৰীয় ইতিহাঁস। 

1 তাদের পশ্চাতে এক সর্ব স্ুলক্ষণ। । 
হীরকে মণ্ডত অঙ্গ যেন দেবাঁগন। | 
লাবণা বিল/সবতী বন যৌবন] । 
ক্গীণাঙ্গী কেশরীমধা কুরক্গ-নয়ন||। 

। পরণে বিচিত্রব।স সহীন্য বদন । 
পামদদ্ধ বুবকের ন্যন রঞ্জীন || 

 গৃধিনী গপ্চিত শ্রুতিযুগ মনোহর। 
| শুক-সুখ নাশ।-নাস দেখিতে সুন্দর ॥ 

। পণ্রমল কে।মল কপে'ল মনোহর । 

ূ গোলাপ কলাপ ভ্রমে ভ্রমে মধুকর | 

৷ বিষম কুন্ডুমসর জিনি শরাসন। 
কমনীয় কাঁমিনীর ভূর বলন ॥ 
৷ অধরে বাদ্ধলী হারে মুকৃতা দশনে । 
কমল কুমদীকান্ত হারিল বদনে।! 
।লাবণা ছটায় পরাভব সৌদামিনী। 
সুগার চিকুর যেন নব কাঁদাস্বনী '। 
(বিসনাল নিরখিয়। সে ভূঁজ বলন। 
ৰ সকণ্টক করে তনু পঙ্কেতে গোপন ॥ 
৷ করি শিশু কুষ্ঠঘম উরজ যুগল । 
| কিম্বা বোধ হয় যেন মম্ষট কমল ! 
ূ মহরগ।মিনী সেই রমণী রতন। 
সম্াট সম্মুখে আসি দিল দরশন ॥ 
নরপতি তারপ্রতি করিয়। ঈক্ষণ | 
অমনি চিশিল সেই রমণী রতন || 

1 স।নাগারহতে যারে শেষে দে-খছিল। 
। সেই বিনোদিনী এই নৃম্ি জাঁনিল।॥ 
মধুব কৌমলগ ভাঁষে কামিনী তখন। 
বন্সম্বার।পতি প্রতি কহিছে বচন ॥ 
“ওহে মহীভাগ! এত বিলম্ব কারণ। 
মম অপরাধ সব করিবে মার্জন ।। 
হৃদয়ের নাথ তুমি নয়ন রগঞ্ীন। 

বেশহীনে কিসে করি ও পদ্দ বন্দন £ 
তুমি মম প্রাণপতি রমণী-ভূষণ। 
করিলাম এ যৌবন তোমাতে অর্পণ ॥ 
জীবন যৌবনধন সম্পদ আঁমার। 
এসব এক্ষণে নীথ! হইল তে।মাঁর ॥ 
আমি দীসী অভিলাষি ও পদ কমলে। 
যে আজ্ঞা করিবে যবে করিব কুশলে” ॥ 

 তামিনীর তাঁরতী শ্তনিয়! ভূষিপতি। 
শ্যাংপা পরা 2 চা / ডি তে শু5বাশ্রা সিকি 5 

শে সাশেস্পী শশী 
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“ক্ষণেক হইল প্রিয়ে ! অদ্বষ্টে আম।র | | উভয়েতে স্থখানীন হয়ে দিবা সনে । 
করি'তছিলাম নানামত তিরস্কর || 
কিন্তএবে কি সৌতাগা হইল আমার। 
প্রেমগর্ভামৃতবাকা শুনিয়। তোমার ॥ 
সমস্ত মানবহতে এক্ষণে আমার। 
সুখ জলধির দেখ নাহি পারাপার ॥ 
কিন্তু আমি তব পতিয়দি বরাননে ! 
পর্বে দেখেছিলে কেন ঘৃণিত লৌচনে ? 
কিন্ত তাহে তব দোষ ন| কর গণন। 
হতে পারে ঘৃণা তব জেনেছি কাঁবণ।। 
জীর্ণবাঁস পারধুত দীনবেশি নরে 
তন সম স্মুন্দবী কেমনে শ্রদ্ধ! করে” ॥ 
(কামিনী কহিল) “ নাথ! করি নিবেদন । 
আমাদের এদশের বাভার এমন || 

প্রকাশো পুকষ প্রতি করি অহঙ্কীব। 
কিন্ত হে গোপনে মনঃ যে গাই তাহ্ণর”॥ 
(নপতি কহিল) “প্রিয়ে! তাছে ক্ষতি নাই । 
কিন্ত এককথ! আম তোমাবে স্থুধাই | 
এ ক্ষুদ্র রাজত্বে আমি অধিকারী যদি। 
তব সহ এখানে থাকিব নিরবধি 1 
হ্নিচ্গ হেন বেশ প্রিয়! তে'মার সহিত | 

থাকিতে এখন আমি হতেছি লঙহ্জিত ॥ 
অতএব আজ্ঞা কর তোমার কিন্কবে। 
'জনেক দরলি ডাকি আ'নয়ে স্বরে” || 
(বনিত! বলল) “নাথ! না কর চিন্তন । 
এই হেতু মম দাঁসে করেছি প্রেরণ ।। 
জনেক ইহুদী করে এদেশে বস্ত। 
বস্ত্র বাবসায়ী সেই সুবিখ্যাত অতি ।। 
তৈয়।রি সুচ্ছদ সেহ করয়ে বিক্ুয়। 
সেআরনি.বযা তোমার প্রয়েজন হয় ॥ 
যদ্দবঁধ সে এখানে ন। করে গমন । 
তাবৎ এসহে ফঠৌঁহে করিগে ভোজন ।। 
গগণে বাড়িল বেল। দেখ রসময় ! 
হইয়াছে মাধ্যান্িক তৌজের সময়” ॥ 
এত বলি নাগ.রর করেতে ধরিল। 
আরেক অপুর্ব গৃহে প্রবেশ করিল ॥ 
নান। তৈজসেতে পুর্ণ গৃহ মনে।হর। 
বিবিধ সুখাদ্য আছে মেজের উপর | 
নানাবিধ ফলগুল মিন্টা্ সংল। 
সেগন্ধিন্ত দ্রবা নানাগক্ পরিমল || 

মধুর আলাপ সহ বমিল ভোজনে ॥ 
ঢারি সহচরীমেলি সমখে আসিল । 
কলক তুলান্বরে গীত আরস্তল | 
ত।ল মান লয় স্ব করিয়! যোজন । 
বব! সাওয়াজির পদ গাইল তখন ॥ 
অনগ্তৰ নান! বস্ত্র করিল বাদন। 
শুনয়। সম্ভট হৈল উভয়ের মন ॥ 
অতঃপর নায়িকা তুষিতে স্বন|য়কে । 
ব'শরী লইল করে পরম পুলকে ॥ 
আপন স্স্বর তাহে সংযে'গ করিল। 
বিবিধ রাগিণী রাগে সুখে বাজ।ইল॥ 
শুনি স্ুখসিঙ্কুময় মহীপের মন । 
আপনার পুর্ব দুঃখ হৈল বিল্মরণ | 

যেইকালে ছিলসবে আমোদে মোঁহিত। 
বস্ত্র লয়ে ইহুদী হইল উপনীত ॥ 
বিবিধ বর্ণের বাস বিচিত্র বরণ । 
রজত কনকরা দী তাহে স্ুশ।ভন ॥ 
যেই সমুদয় বস্ত্র করি বিলোকন। 
মনে।মত যাহ। লয় বাঁছিয়। তখন ॥ 
বিশদ বরণ বাস হেমতাঁস তায়। 

আকৃষ্ট নৃপের নে তাহার শোভায়॥ 
(যেই পরিচ্ছদ রাজ! করিলা গ্রহণ ! 
উপবৃক্ত মুলা তার দিল সেইক্ষণ || 
ইহুদী বিদায় হয়ে স্বগৃহে চলিল। 
শ্পেহেরে মহিল।র মানম মোহিল | 
মনৌমত পতি পেয়ে যুবতী তখন। 
আনন্দ নীরধিনীরে হৈল নিমগন || 

পার্থিব পাইয়া সেই সুখের ধান । 
কৌতুকে কামিনী সহ যামিনী পেহান। 
হাসত!ষ পরিহাস প্রেমোল্ল'স মনে। 
অনঙ্গ তরঙ্গে দেয় মীতার দুজনে ॥ 
এইরূপে সাঁত বর্ষ অতিক্রান্ত হয়। 
উভ'য়র সদাস্ুখে প্রফুল হৃদয় ।। 
নরেশ ওরসে সেই নারীর গর্ভেতে। 
সাত পুক্র সাত কনা! হইল ক্রমেতে ॥ 
অলসের পরতন্ত্র হইয়া রাজন । 
সুন্দরীর সহ করে সময় যাঁপন।1 . 
অতিব।য়ী হইল দম্পতি দুই জনে। 
পরিনাম চিন্তা কিছ ন! করিল মনে ॥। 



১৬ তুরকীয় ইন্ছিই'স। 

নিঃশেষ করিল ক্রমে পুর্বের সম্পদ । হেনকাঁলে এক্ক জন আসিয়া! তথায় | 
সুখের প্রমোদ স্থ(মে হইল বিপদ | জিজ্ঞস। করিল দীনবে শ মে রাজায় ॥ 
ক্রমে দীস দাসী সব ছাঁড়াইয়া দিস | “বহিতে আমার মোট শক্ত যদ্দি হও? 
তৈভ স স.মগ্রী সব বেচিতে লাগিল ॥  |আ+সিয় আমার সঙ্গে এক ভার ল্ড*? 
বেচিতেহ তীহা! ক্রমে ফুরাইল। (রাঁজা বলে) “ এই জনা আছি শহাঁশয়। 
ওদন উপায় আর খিছ্ু নারহিল 1 পাইলে উচিত ভাঁড় বহিৰ নিশ্টয়”। 
নিরুপায়ে নিতম্বনী ঝাহল্ নাথেরে। অনন্ুর সেই নর নরেন্দ্র উত্তরে । 
“ এবে কি উপায়, নাথ! কহ «দাসীরে ॥ | ভারপুর্ণ থলো এক দিল ক্বন্ষে'পরে ।। 
যাবৎ অ।মার ধন ছিল হে বিশ্ুর। কি করে অগত্যা রাজা করিল বহন । 
সুখে তুমি কাঁল হ'রয়াছ গুণাকর ! কিন্তু তার তার পক্ষে হৈল অসহন ॥ 
কোন ব্রেশ হয় নই *রিতে স্বীকীর। | কোমল শরীর স্ডুপ স্ুকুষ।র অতি। 
রাজ তুলা উপভেগ হয়েছে তোমার (সম্পদ সম্তোগে ছিল লইয়! যুবতী । 
এক্ষণে উপায় চিন্তা! করহ বিহিত। শমসাধা কর্মা কিছু করে নি কখন। 
পরিবার পালনেতে যা হয় উচিত।। অসহ্য হইল তার সে ভার বহন । 
উপায়ের পন্থ! না! করিলে এইক্ষণ। | রড্জুতে স্কন্ধের ম.স হইল বিক্ষত 
কেমন অন্তানগণ করিবে পীলন” ? তাহাতে যাঙন। তিন পাইালিন কত ॥ 

এ কথায় শোবযুক্ত হয়ে নৃপবর। পি করেন কষস্থক্টে লইয়। সে ভার। 
বৃদ্ধ পাটনীর কাছে চিল স্বর || একপা।ই পাইলেন শ্রম পুরস্কীর ।। 
তার কাছে উপদেশ করিয়। গ্রহণ । তাই লয়ে গৃহে ভূপ ঝরিল গমন 
সেইমত করিবেন পথাবলম্বন ।। প্রেয়সী আসিয়া তারে জিজ্ঞাসে তখন 1। 
পাঁটনীর সমীপন্থ হই] তখন । “অদ্য কি পেয়হ নাথ! বল সমাঢীর?১, 
সকরুণ স্বরে তারে কহেন বচন ॥ (ভূপ বলে) “এক পাই তরস। অ'মার”॥ 
“হে তাত! আমারে কিছু বলহ উপায় । | (রমণী কহিল) “ নাথ! ইথে কি হইবে! 
পুর্বহতে আমি পড়িয়াছি ঘোরদ।য়।। [তোমার সন্তান সব কেমনে বাচিবে ? 
চতুঙ্দশ।পত্য মোর নারী এক জন। নিতা যদ নাহি আন এর দশগুণ। 
কিছু মাত্র অর্থ নাই করিতে পালন? ॥  অন্নাতাঁবে তবাপতা সবে হবে খুন || 

(পানী কহিল) “বাপু স্থধাই তোমায়, পরদিন প্রভাতে উঠিয়া নরপণভ। 
বঃবসায় জীন কিছু বলহ আমায়” ? শেক মগ্ন শুষ্ক" বিমলিন অত । 
(হৃপতিকহিল) “আম কিছু নাহি জ্ঞানি”॥ ; দর২ খার। বছে নয়ন যুগ.লে। 
(পাঁটনী কহিল গুনঃ শুনি এই বাণী।। | বিষাদ হতাশ অবসাদ হদে জ্বলে ॥ 
ছুই তাত্খণ্ড দিয়; মহীপের করে )। আপনার দুরবস্থা তাবিতে২। 
“যাও ইতে রজ্জু তুমি টিনগে সন্ধরে || | মনোদুঃখে অশ্রবার ফেলতে» || 
যেই স্থানে ভারবাহী থাকে দাড়াইয়।।  পুর্কমত নাহি গিয়। মুটের। যথায়। 
সেই স্থানে থাকখিয়! রঙ্গ হাতে নিয়া || শৌকাকু'ল সিদ্ধুকুলে গেলেন ত্বরায় ॥ 
মোঁট বহিবাঁরে কেহ ডাকিলে তৌমায়। | চোবিদিন কৃত অনপেক্ষিত যে স্থান। 
মোট লয়ে তার সঙ্গে যাইবে ত্বরায়॥ : তাই দরশন করে মানব-প্রধান ॥ 
এই অমন] করি অর্থ উপার্জন । আরে সে বিশ্মধকর যত্ব বিবন়। 
আপনার পরিবার করহ পালন”? .ভ্িপতির সৃতিপত্ে উদয় তখম ॥ 
ভূপতি পাটনী বাক] করিয়। শ্রবণ। | সে সব স্মরণে নৃপ করে হাহাকার । 
তথ! ফাঢাইকা শাম] কা হা দুটি জাত 1 ' নম চে সাচার আগ আই বাশ প্রত 0. 



তুরকীয় ইতিহাঁস 

'ল্কালে উপনীত নমাজের কাল 
সান হেতু জলে ডুবদিল মহীপাল ॥ 
নীর হতে শির যদি নপতি তুলিল। 
স্বীয় রাজধানী দেখি বিম্ময় হইল | 
পূর্ব্বে যেই টবে রাজ। ডুব দিয়াছিল। 
পুনঃ সেই টবমধ্যে আপন। দেখিল ॥ 
অনুচর নিকর চৌদিকে সুবোষ্টত। 
আরো দেখিলেন চোবিদিন সুপণ্ডিত [ 
তাভারে দেখিয়া অতি হইয়! কুপিত। 

, ক্রোধ ভরে ভর্ত মন! করিল যথোচিত | 

ঈগ্রের দণ্ড মনে না কর স্বীকার ] 
আমি রাজা প্রভূ হই সম্বন্ধে তোমার | 
মম মহ চাতুরি করিম দুরাচার ৮1 

1 

। 

(চোবিদ্রিন বলে) 4ভূপ, করি নিবেদন 1! 
কি হেতু আমার প্রতি ক্রোধিত এমন ॥ : 
কিপিং না করি আপনার অপকার। 
অকারণ কি কারণ কর তিরক্কার ॥ 
এই মাত্র জলে ড়্ব দিলেন আপনি! 
ইভাতে কি দো মম কহ নৃপষণি 21 
মম বাকা সত্যকি ন1 প্রমাণ কারণ | 
আপনার দাসবর্গে জিজ্ঞাস এখন ॥ 
স্বচক্ষে যাহারা, ভূপ ! দেখিল তোমায়! 
তাহাদের মুখে বার্তা পাবে সমূদায় | 
চোবিদিন ধা বলিল মতা নরপতি। 
এক বাক্যে দানগণ কহিল ভারতী | 
তাহাতে তাভার কিছু প্রতায় না হয়। 
দাসগণে সন্বোধিয়। ধরাপাল কয় | 
“ পূর্ণ সপ্তব্ধ প্রায় হইল অতীত! 
উন্দজাল বিদ্ার প্রভাব এ দুনীত | 
মম অবিজ্ঞতাত দেশে রাখিল আমায়! 
এককন্যা বিভা আমি করিনু তথায় ॥ 
তাহার গর্তেতে মম শুরস যোগেতে | 
চতুর্দশ কন্য। পুত্র হইল ক্রমেতে | 
কিন্ত এই জন্য আমি না| হই কাতর! 
অবশেষ মুটে মোরে করিল পামর ৮ | 
এত বলি নরপতি আরো রোষ ভরে 
চোবিদিন গ্রতি কহে অতি কটস্বরে | 
“রে দুরাআ! নিষ্ঠুর! পাপীষ্ঠ ছুবাচার! 
কেমনেতে আমারে বহালি রজ্জ, ভার?” 

টি 

এতেক বচন শুনি চোবিদিন কয়! 

কার্যত তোমারে আমি দেখাব এখন । 
অনুগ্রহ করিয়া, করুন দরশম ৮ | 
এত বলি নেইখানে উলঙ্গ ভইয়। | 
আপনার কটিদেশে তোয়ালে বান্ধিয়1 
সেই টব মধ্যে চোবিদিন ডুবদিল 
সভালদ বর্গ নব দেখিতে লাগিল] 
মেইকালে চোবিদিনে বিনাশের তরে [ 

কোপে লইল তূপ তরবারি করে । 
“ বে দুবাআ ! ধম্মভয় নাহিকি তোমার পুর্বেতে প্রতিজ্ঞ! করে ছিলেন রাজন | 

যদি পুনঃ ইজিপ্তেতে করেন গমন | 
কেমন সে চেক তারে নিকটে পাইয়া ॥ 
করিবেন কোপ শান্তি মস্তক কাটিয়া | 
চোবিদিন অন্রর্ধামী বিদ্াার বলেতে! 
জানিয়া স্বপের মন বিশেষ বপেতে | 

 ইন্দ্রজাল বিদ্যার প্রভাবে সেইক্ষণ | 
দামালকস নগরেতে করিল গমন ॥ 
তথ গিয়া চোবিদিন সুযুক্তি করিল! 
নিয় উক্ত পত্র এক ভূপালে লিখিল! 
জেনো তুমি হে রাজন, তুমি আমি 

দুইজন, ঈশ্বরের অতি ক্ষ,দ্রদাম! 
তাহার অসাধ্য কিবা,ষে করিল নিশি দিন] 

ৃ 

| চঙ্্রস্ধ। করিয়1 প্রকাশ | 
৷ যেইক্ষণে তৃতুষণ, টব জলে নিমজ্জন, 
ূ 
। সেইক্ষণে পুনঃ তুমি, শিখিল বিভব ভূমি, 
ূ 

করিলেন আপন শরীর! 

স্বীয় তনু করিলে বাহির | 
ইতমধ্যে হে রাজন, করিলেন পর্ষাটন, 

সপ্তব্ অবিজ্ঞাত দেশে । 
তথা এক সুরমণী, পেয়ে তুমি ন্বপ্মণি, 

বিবাভ করিলে প্রেমাবেশে॥ 
তাহার গর্রেতে তব, অপত্য হইল সব, 

চতুর্দশ সংখায় গণন | 
বিভব নিঃশেষ করে,বিপদে পতিলে পরে 

ভারবাহী হইলে তখন | 
তবে কি প্রতায় তব, হইবে না মহীধব, 

মহম্মদের শষ] উঞ্চছিল ] 

পয়োপাত্র হতে পয়, পড়ে নাই সমুদয়, 
জীবন পাত্রেতে জল ডিল ॥ 
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অসাধ। কি আছে তার,গুন্য হতে এসংলার" ( কহিল অনাত্যগণ )” শুন হে রাজন « 
ইচ্ছ1 ক্রমে জন যাহার । দ্বন্দ্বে তারসহশক্ত নহ কদাচন | 

ইচ্ছায় উদয় ভঙ্গ, স্থিতি হয় বন্ত সংঘ, | আছয়ে এশিক শক্তি তাহার উপর 
সকলি জ1নিবে সাধ্য তার ৮] অলৌকিক কার্য মেই করে নিরন্তুর | 

চোবিদন দত্ত পত্র পড়ি মতাপতি! যাবৎ প্রভাব তার রহিবে প্রবল | 
ভ্রমাপনয়নে হন বিশ্বসিত মতি ॥ ভাব আপন চেষ্টা হইবে বিফল | 
চেকের বাক্যেতে হৈল প্রতায় তাহার। | দৈব শক্তি হীন চেক যাবৎ না হবে! 
কিন্ত পুনঃ ছুনো কোপ হইল সঞ্চার]  তদরবধি, মহারাজ! সাধীন নে রবে 
চেক চোবিদিনে করিবারে আক্রমণ | অতএব যুক্তি এক করুন শ্রবণ | 
দাসাস কম তৃপাতিরে লিখিল1 লিখন! | করুন তাহার সহ সন্ধি নিবন্ধন | 
কাটিয়া তাহার মুণ্ড পাঠাবে হেখায়] ! আপনার অন্তঃপুরে আছে যেযে নরী! 
পাঠাইলা এই পত্র লিখিয় ত্বরায়॥ | যুবতী লাবণ্যৰতী পরম সুন্দরী | 
রর শিরোধাধ্যকরে।  : তাহাদিগে চোবিদিনে দিয়া উপহার । 
দামানকন মহীপতি প্ররত্ত সরে | করুন কপট তাবে প্রণয় সঞ্চার | 
করিবারে শুজতানের মনান্ধরঞ্জন | । ছলনা কলনা জানে ললন]1 যে সন] 
সাধামত চেষ্টিত হইল তৃতৃষণ |  তাহাদিগে পাঠাইয়। দেহ মহীধৰ | 
আশ্রম করেছে চেক নগরের প্রান্তে! ! যোষাদিগে এই কপ শিখান রাজন | 
এইকথা শুনি মেই বনুমতীকাস্তে 1 । ছলেতে ভুলায় ষেন দে চেকর নন ॥ 
স্বাস্থুচর বর্দে আজ্তা কৈল দেইক্ষণ! ' গাব ভাব তুরু ভঙ্গি অপাঙ্গ কলাপ! 

চেকেরে ধরিয়! আনে করিয়। বন্ধন | ' এই সব প্রকাশিয়া করে প্রেমালাপ | 
কিন্কর নিকর হৃপ নিদেশ পাইয়া । তাহার অন্তর ভাব হহয়া জ্ঞাপন । 
চেকেরে ধরিতে গেল লত্বর চলিয়!থ ; আপনার পদে যেন করে নিবেদন | 
আশ্রম অন্তিকে তার হয়ে উপনীত : পড়িলে কামিনী জন প্রেম বাগুরায়। 
বহু সেনাগণ দেখি হইল বিম্মিত | স্বীয় দৈবশক্তি চেক হারাবে হেলায়] 
যুদ্ধ নাজে তরবারি করেতে ধরিয়া? 1 তখন অভীষ্ট দিঘি হইবে তোমার! 
আশ্রমের ঘারে সবে আছে ঈাড়াইয়া | : অনায়াসে চোবিদিনে করিবে নংহার” [ 
ইহা দেখি দাসগণ হয়ে ভীত মন। এ মন্তরণ। সুমন্্ন! ভাবিয়া ভূপতি 
পের সকাশে আদি করে নিবেদন |! গ্রশংসা করিল অতি মঞ্িগণ প্রতি! 
বিবরণ শুনি ন্বপ কুপিত হইল! । অনন্তর চেক সহ করিতে গ্রণয়। 
স্বসৈন্য সহিত সাজি আপনি চলিল | | উপহার দিল রাস কামিনী নিচম় | 
চেকের আশ্রম দ্বারে হলে উপনীত ! | বিবিধ ভূষণ বাস রতন কাঞ্চন । 
হুই দেন] একত্রেতে হইল মিলিত] | চোধিদিনে উপহার দিলেন রাজন | 
চেকের আছিল সেন অসংখ্যগণন। | ঢোবিদিন, রাজদত্ত পেয়ে উপহার! 
ভূপতির সেনাদিগে কৈল নিবারণ ॥ বিস্ম ত হইল ষত তাঁর অত্যাচার ॥ 
অগত নুপতি নিবারণে নিরুপায়! | মনে২ এই স্থির করিল তখন! 
প্রত্ারত্ব হইলেন অনিষ্ট শক্কায়॥ 1 “স্বীয় দোষ এইক্ষণে জেনেছে রাজন 
ঘনঃ অভিলাষ যদি সিদ্ধি নাহইল1 | অকারণ আমার বৈরতা ইচ্ছাকরে | 
মহীপ অমাত্য সহ মন্ত্রণা কিল | করিয়াছে নানাবিধ মনস্তাপ পরে” | 
“কি উপায়ে চোবিদিনে করি পরাজয়! : এই হেতু ষড়জালে পড়িল আপনি। 
কেমনে শুসিদ্ধ হবে আমার আশয়” | লইলেক নুপদত্ত জরবাদি রমণী | 
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, তার মধ্য নারী এক নবীন ফৌবনা |. যখন মজেছি আমি তোমার সহিত! 
: অমর অঙ্গনা তুল্য সর্ববনূলক্ষণাঁ] । তখনি সে শক্তিহতে হয়েছি বঞ্চিত | 
চেকের মানস যুগ আশু সেইক্ষণ। যাবং জলেতে শুদ্ধ নাকরি শরীর | 
তাহার লাবণ্য জালে পাইল বন্ধন নাহি পারি কেরামত করিতে জাহির | 

যখন দেখিল,নারী করিয়া বিচার] । ক্ষলেতে সংশুদ্ধ করিস্কীয় কলেবর। 
নিশ্চয় পড়েছে গ্রেমে চোবিদিন তার ; মনে যাহা করি তাহা পারিলো সত্তর ॥ 
কাছে আসি ম্বদুহাসি প্রফুর্ন বদনে। 
জিজ্ঞাসা করিল চেকে মধুর বচনে | 
“ওতে চেক! গুণমণি । হৃদেশ আমার 
নিশ্চয় জানিবে আমি অধীনী তোমার ] 
অতএব কথা এক করিহে জিজ্ঞাসা! আত্ম অনুচরে করে অনুজ্ঞ। তখন | 
কহিয়। পুরাও, নাথ! অধীনীর আশা 1 ; “ তোরা। সবে একদিন নিশীথ সময়] 

ৃ নরেন্দ্র কিন্কবরী ইহা অবগতাস্তর | 
] 

| 

এই কথা তোমারে জিজ্ঞাসি গুণমণি | গে(পনে যাইৰি সে চেকের কুঞ্জালয় 11 

ৰ 
1 

হ্পের নকাশে আমি করিল গোচর | 
মহীপতি এই তত্ব জানিল যখন। 

দৈবশক্তি ভ্রষ্টকতু হবেকি আপনি? | আমার প্রেরিতা দাঁপী ষে আছে তথায়! 
এমন সনয়, নাথ, কু কি ভইবে ] সেই নারী দ্বার খুলি দিবে তো সবাধ,, | 

অলৌকিক ক্রিয়া তুমি করিতে নারিবে » 
(চেক বলে)” প্রাণে রি ! করহ শ্রবণ। পের নিদেশ প্রাপ্ত হয়ে দাসগণ 
এ কথায় তবকিবা আছে প্রয়োজন] | সাধিতে তাহার কার্য করিল গমন | 
অতএব ইহ1 প্রনঃ করোন। জিজ্ঞাস ূ নিশিমোগে চেকের আছিল এই নীত। 
এ আশা সুআশ1 নহে কেবল দুরাশ|1 জল পূর্ণ পাত্র এক নিকটে রাখিত ॥ 
'এস দৌহে সুখেকরি সময় যাপন যখন তাহাতে তার হতো গ্রয়োজন। 
মদন আলাপ, প্রিয়ে করত এখন" | ূ সেই জলে স্বশরীর করিত শোধন || 
এতবলি চেক তার করেতে ধরিলা] দেই নিশি সেই দুষ্ট রমণী দুঃশীল।। 
অমণি কামিনী ছলে মানিনী হইল | 1 শধাঁয় যাইতে সেই জাল ফেলিদিলা 1 
বলে আর সোয়াগে নাহিক প্রয়োজন ; নাঞ্জেনে ফেলেছে জল করিরা এমন | 
যত ভালবাস, নাথ! জেনেছি এখন1] : ছল প্রকাশিয়! যায় আনিতে জীবন || 
অন্তরে গরল ভব বচন মধর। | চোবিদিন অলমক্ষে যখন যাইল এ 
তঁমি ভে কপট শঠ লম্পট শিটুর | ৷ রাজার কিন্কর গণে ছার খুলে দিন | 
যদ ভালবাস যোরে প্রাণের নিত | । তাহারা সকলে পুরে প্রবেশে যখন 
অন্তরের কথ। কেন রাখিলে গোপিত” | : দেখিয়া হইল চেক সবিম্ময় মন | 
এতবলি রামা কেদে ঠইল আকুল | নারীর চাতুরী লব জানিতে পারিয়া। 
এয়নের জলে ভি অঙ্গের দুকুল |! দুঈহাভে দুই বাতি লইল তুলিয়া ॥ 
"মারে তেন ছল ভাব করিল প্রকাশ 1 : করেতে জ্বলন্ত বাতি করিয়া ধারণ! 
তাভাতেই চেকের করিল দন্ননাশ 1]  : চারিদিকে দুরে করে মঞ্জ উচ্চারণ | 
নিতান্ত কাতরা তারে দেখিয়া তখন । | কিন্ত মে কলি মিথ? মন্ত্র কিছুনয়। 
গ্রবোধ বাকোতে চেক করিল সান্ত,ন] : তাশুনি কিন্কর সবে হইল লতঘ॥ 
" পরিহর মনোশোক ওলো মনোরমে |! বিপদ আশঙ্কা করি তাহারা তখন 
তবাধীন হইয়াছি প্রণয় সন্ত্রমে | অচিরে সেন্থান ভতে করে পলায়ন | 
যেকথ| জিজ্ঞাপা মোরে করিলে এখন | | গঙ্থর বাতির তারা হইয়! সত্তর! 
নন দিয়া, বিদমুখি, করহ অবণ |] ' বলে," মোনবারে রক্ষা করিল ঈগব | 
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এখনি মবারে চেক করিত মংহার! 

ভাগ্যে দেবিপদ হতে হইনু উদ্ধার,, 1 

লেইকাঁলে, চেক, ছার সংরুদ্ধ করিল 
জলশোৌচ করি দেহে সংশুদ্ধ হইল | 
সণূচিত প্রতিফল দিতে দে যোষায়। 
ধরিল তাহার ৰপ মন্ত্রের দ্বারায় | 
আপন আকার তারে করিয়া তখন! 
গহ্বর বাহিরে আদি দিল দরশন | 
পলাতক রাজভুত্যে ডাকিয়। তখন ! 
বলে,” তোমা সবাকার রথায় জীবন ॥ 
অনায়াসে রাজআজ্ঞ। করিয়া হেলন 
পুরুষ হইয়। কর ভয়ে পলায়ন 21 
তোনাদের সম ভীরু ন। দেখি জগতে 
রাজার কে।পেতে সবে এড়াবে কিমতে |. 
যদি নাহি লহ্ চেকে করিয়া বন্ধন | 
নিশ্চয় পতি সবে করিবে নিধন | 
কিজন্য তোমরা সবে কর পলায়ন । 
দেখেছ কি মেনাচয় রাক্ষন ভীষ৭7] 
এস পুনঃ প্রবেশহ গম্ধর ভিতর । 
কিছু মাত্র তোমাদের ইথে নাহি ভর] 
তোমাদের চেয়ে আমি সাহসিকা অতি! 
এখনি চেকেরে ধরি করিব দুর্ণতি [ 
স্বীয় করে তারে আবি ধরিয়া এখন! 
তোমাদের করেতে করিব সমর্পণ ১ | 

এ কথায় দাসগণে হয়ে নিংশক্কিত | 
ঠাঙ্ধছর ভিতরে ঢকে তাহার সহিত | 
তথাগিয়। চেকবেশী নারীকে ধরিল | 
করপদে ঢ বপে বন্ধন করিল | 
বাকশক্তি আগে চেক ভরিয়াছে তার | 
ছিলন1 তাহার শক্তি কথা কহিবাবু | 
বন্ধন করিয়া তারে করিয়! বহন । 
ভুপের সমীপে সবে করিল গমন | 
মহীপ চেকের মুখ করিয়া দর্শন | 
ঘাতুকে করিল আজ্ঞা করিতে নিধন | 
তখনি ঘাডুক তার মস্তক কাটিল। 
কুই খণ্ড হয়ে দেহ ভূমেতে পড়িল ॥ 
নারী ঝপী চেক করি স্ককপ ধারখ| 
রমখার গুণ ধরিল বউ] 

তুরকীয় ইতিহাস । 

 নরাধিপে আর ন্থপ সদম্য সকলে 
' সকোপ সাহস গর্ভ বচনেতে বলে॥ 
” ওহে নরাধিপ! শুন আমার বচন | 
অকারণ অরি হওয়া ন। হয় শোভন | 
ইজিপ্ত তূপতি কত হয়ে আদেশিতা 
হয়েছিলে আমার বিনাশে মচেষ্টিত ॥ 
সাধমত উপায় চিত্তিয় তৃভূষণ। 
তথাপি নারিলে মোরে করিতে নিধন | 
কিন্ত মনে বিবেচন। করিহ নিশ্চয় । 
এপ প্ররত্তি তব উচিত না হয় 
যে নারী করিয়াহিল মম অপকার। 

৷ তারে মারি কোপ শান্তি হয়েছেআনার 1 
৷ পরমেশে ধন্যবাদ কর এ কারণ 
। না হইল মম হস্তে তোমার নিধন |] 
এমন ক্গমতা। জেনে আছয়ে আমার 

। মপভ। তোমারে পারি করিতেন তাঁর ১1 
| এতেক বলিয়া! চেক হৈল অদর্শন 
। হেরি মভাস্ুুদ্ধ রাজা সবিম্মিত মন | 
ছিন্নশিবা রমণীরে নিরখি নয়নে | 

। চমতকার ভৈল বাক না সরে বনে ] 
। (অমাত্যকহিল)ভূপসশুনিলেনঅপব্প, 
ঃ চেক চোবিদিন উপন্াান ; 
| যোবৰাদের দোষ যতত,অধিক কহিব কত, 
৷. স্পষ্ট ইথে হইল প্রকাশ । 
। আরো জেনোনরপতি,যদ্যপি স্ববুদ্ধিঅৰি 
| পড়ে নারী প্রেমবাগুরায়। 
_বিদা বুদ্ধিবলঘত, ক্রমে দব হয় হত, 
|. কতু নাহি এড়ায় সে দায়। 
। সংধোগী বিবেকী কিবা,নারীতাবে নিশি 
দিবা, তত পথ হয় বিস্মরণ 
ইন্দ্রিয় না বশে রয়, তপ জগ হয় ক্ষয়, 
_.. শেষেহয় জীবনে নিধন 1 
। নারীর কটাক্ষ শর, বিষ মিশ্র খরতর, 

পুরুষের মন্মভেদকরে | 
কোথা থাকে শাস্ত্র জ্ঞান, কোথা ধেোগ 
| কোথা ধ্যান, ষখন করযেমুদ্ধ স্মরে ॥ 
| অতএব ভূতৃষণ, করি এই নিবেদন, 
ূ তন্ুজেরে না করি সংহার। 
৷ করিধুক্তি সুবিচার, পরীক্ষা করিতে তার, 
|  শরমামবা র গ্রতিদেহভার! 
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পারেনি হলনা জি ২১ 

করি রি অনুভব, ভি কুমার তব, তাহার বচন, করো না শ্রবণ, 
মন্মকথ। করিবে প্রচার | ূ বধিরের মম রবে॥ 

লেই মম উপদেশ, ওহে হাদয়েশ, 
শুদ্ধ চিত্ত নির্দোষ তাহার ৮ | হেলন করহ যদ্দি। 

এতশুনি নরপতি, কহিলেন মন্ত্রীপ্রতি, ৃ দিল্লীশের মত, মনস্তাপ কত, 

“ তব বাক্য করিনু স্বীকার | | পাবে তুমি নিরবধি [ 

অদ্য ন। বধিব তাঁয়, শুনি তত্ত সমুদায়, সেই ইতিহান, বলিবারে আশ, 
কল্য তারে করিব সংহার ৮ | আশ্রিত পালন ভূমি | 

ৰ এই নিবেদন, হয়ে এক মন, 
শ্রবণ করহ তুমি ৮1 

এতেক কহিয়া, সমাজ ভাঙিয়া, ৷ দিল্লা-রাজকুমারের উপাধ্যাঁন | 
ূ 

নপগেলম্গয়ায়। 

প্রদোষ হইতে, আসিয়। বাচীতে, | দিল্লী নগরেতে ধাম, নৃপপ্তথে গুণধাম, 
রাণী পাশে গেল রায় | হম্মদ তেকির্ নামেতো। 

তথ] দুই জনে, বদি একা সনে, আর গাঙ্ছন। অধীগ্বর,লাহাবদ্ধী নাম ধর 
জুখেতে ভোজন করে! ূ অভুল বিক্রম সংগ্রামেতে ॥ 

কাল পেয়ে রাণী, নাথ প্রতি বাঁশী, ! সেই দুই নরেশ্বর, তব তুল্য ন্বপবর, 
কহে নেই অবসরে | ছিল প্রজ1 আনন্দ-বর্ধক | 

“ তনুুজ নিধনে, দেরি কি কারণে, : কুশাপনে পালনে, পালিত স্বপ্রজ্ঞাগণে 
করিছ মনুজ স্বামী! | দুষ্ট দুঃংশীনের বিমর্দক | 

বিলন্ব করিবে, আপনি মমিবে,  '' নেই ই ভূপালের, জরে মন মানবের, 
কুশল না দেখি আমি ছিল ঢূই পৃজ মনোহর | 

কোরাণেতে কয়, ওহে বূমময়, ' জন্ম এক সময়েজে, স্থান নহে বয়সেতে, 

নরের দিবিধ অরি। বপে গুণে সব্বাঙ্গ সুন্দর | 
সত আর ধন, যাঁর স্বেহে মন, । গাঁজনার অধিপতি,আপন আতঙ্স প্রতি, 

মুগ্ধ দিবা বিভাবরী | | শিক্ষ্যাদান দিবার কারণ 
ওহে প্রাণপতি, তোমার সন্ততি, । নিযুক্ত করিল তূপ, সুশিক্ষক অনুব্ধপ, 

জানিবে অরাতি তব | বিদা বিষয়েতে বিচক্ষণ ॥ 
নহে কেন তার, এত অহঙ্কার, লাম্পটয অবিবেকতা,যাতে হয় সুনমতা, 

চিন্তে তব পরাভৰ | | শিখাইতে করিল আদেশ । 
আমারে লঙ্ঘিতে, সতীতৃ নাশিতে ' হয় চিত্ত নুমার্জিগিত,বোধশক্তি সমোদিভ 

সদত বালন1 তার! ূ হেন বপ করিল নরেশ | 
এর প্রতিফল, ন1 দিলে মঙ্গল, শিক্ষক ছিলেন যারা,প্রথমেশিখানতারা, 

নাহি দেখিহে ভোমার | ূ রাজপুত্রে এতিন বিষয়! 

অতো সতৃর, ওহে গুথাকর» লদ। সত্য কথা কবে, শর বুসন্ধানে রাবে, 
জীবনে বধহ তায়। আরোহণ করিবেক হয় | 

ন্লেহের সঞ্চার, হইলে তোমার, গাঁজনা রাজ সুসম্ততি.অতি ব্যুৎপন্নমতি, 
ঠেকিবে নিষম দায়, অপ্পদিনে শিখিল সকল! 

তাহার পক্ষেতে, তব দমক্ষেতে, 1 শিক্ষক নিদেশ মত, সদা স্বীয় পাঠেরত, 
«খ গন বচন কবে122১5হ৭ গুরু ভক্তি লব্ধ অবিকল ] 



২ তুরকীয় ইতিহাঁদ ! 

পরেতে শিক্ষক যত, শিখাইল বিধিমত, | চিন্তাকরিতেন ভূপ এনপ প্রকার 
গৌরব বান! তাজিবারে ! গুণ গরিমায় পুজ্স করে অহঙ্কার |] 

যাতে লোভ অহঙ্কার,আশুহয় সুবিস্তার, | বাল। হেতু চপলতা দোষ কিছু নয় 
মহত জনার চিত্তাগারে | বয়োধিকে সেই সব ক্রমে হবে ক্ষয় | 

গতি নিদেশ মত, হুপাজজ গুরু যত, | অধ্যাপনে নিষোজিত ছিলেন ধাহাঁরা 
তারে কতু ক্ষমা না করিত । ৷ রথা পণ্ুশ্রম মাত্র করিলেন তারা | 

সামান্য কিরন দোষ,করিয়া বিষম রোষ, তন্ুজের দোষাদোষ করিয়া বণ | 
মারি কারাগৃহে পাঠাইত | তাহে মনোযোগ নাহি করিয়া রাজন | 

প্র্জ। পুর্জ নকলেতে,পরিপুণ বিম্ময়েতে | পত্রে দগ্ডদিতে আজ্ঞা নাছিল রাজার। 
একপ কঠিন ব্যবহারে! ৷ ইহাতে ক্রমেতে তার বাড়ে অতণাচার ॥ 

জনেক সচিব আনি, অতি সকরুণ ভাষি, 
কহে নৃপে বিনয়ান্থলারে | 

“হইয়াছি সন্দিহান,রাখি এ দাসের মান, 
কহ কেন ওতে মহীধব |] | . 

তব সর্ব গ্রজাগণ, মকলে সন্তোষ মন, ঘ রাজাঙ্গজ দৌরাঝ্ো অসুখী প্রজাগণ । 

অসদ প্ররত্তি নব আলিয়া যুটিল 
মনের দ্ত্তি সব লহার করিল ॥ 

অসুখী কেবল পু তব? ॥ । আদি অভিযোগ করে পের সদন 1 
(কহিলেন হপবর, ) “ শুন ওহে মন্ত্রিবর, | কেহ বলে মোসবার বপ্ণী রতন | 

এই হেতু অন্ুখী নন্দন | স্বীয় বন্দে তব প্ুজর করিল হরণ | 
মম প্রিয় পাত্রোপর, হয়ো পুঁজ্র দণ্ডধর, ; অশ্রুনীরে পূর্ণ আখি যত শিশুগণ | 

দণ্ডে নীত হয় যারা,কেমন অন্ুখীতারা, : » মহারাজ, তব প্রত্র অতস্ত দ্র্জন 
নেই দুঃখ হবে অবগত | আমাদের পিত1 মাতা করিল নিধন 1 

করেছিল দিনেক শান] ভুপের মকাঁশে আলি করে নিবেদন | 

কঠিন শাসন আর, ন1 করিবে পৃনর্ববান, ূ কুমারী কলে আসি করে বিলাপন | 
হবে দয়া বিতরণে বত | । কৌমার হরণ বাদ করিয়! জ্ঞাপন ॥ 

এ কঠিন সুশিক্ষায়, ৃপ অনায়াসে পায়, ; রাজস্ুত অঙ্াাচারে ক্ষু& হয়ে মনে । 
আপনার অভীষ্ট যে ফল! আমি অভিযোগ করে পুরোহিত গণে ॥ 

লোকপাল লোকান্তরে,যুবরাজ রাজ্যকরে! সতের সমূহ দোষ করিয়! শ্রবণ | 
আনন্দিত প্রজার সকল |] 

সুশাদনে বহুকাল, পালে নব নরপাল, ! “ভবিতব্য ভবত্যেৰ” কি আছে উপায় ! 
আপনার রাজ্য সুষতনে। রথা আন্দোলন মাত্র গত শোচনায়॥ 

বিভূর করুণ। পাত্র, হইয়া পরম পাত্র, রে পরিপূর্ণ না সদ্ধনে | 
কুশনে রাখিল প্রজাগণে | 

৯ 'কুসন্তান। ৷ ওরে কুলাঙ্গার ] 
ৰ | এই দোষে প্রণ দণ্ড হইবে ভোমার | 

অতঃপর মহারাজ করুন শ্রবণ | প্রায় বেজায় দুঃখ দিয়াছ অপার ! 
দিল্লী-অধি-পতিরপুঁজ্রের বিবরণ | র অন্তক আলযে কর আতিথ্য স্বীকার 
দিল্লী অধিকারী মনে না বুঝে বিহিত : পিতার এরুপ উক্তি করিয়া শ্রবণ | 
দিরাছিল স্বীয় সুতে শিক্ষা বিপরীত | ৰ ক্রোধে রক্ত আখি হয়ে পতি নন্দন 1 
ক্ষমা করিতেন পুতে দোষ দরশনে |  : লম্পট বয়স্য কতিপয় সহকারে 
বর স্যধন্মে হয় ভ|বিতেন মনে] প্রব্শিল'জনবের শয়ন আগারে | 
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৷ কেহ ঘর্দি এজন্য করিত অভিযোগ | তীক্ষকরবালকরে সাংগ্রামিক বেশে | 
বিদ্ধিল নির্দয় হয়ে ুপ বক্ষোদেশে 11 
একপে সমাধা করি পিতার সংহার। 
আপনি করিল পি-হাসন অধিকার] 
পিতার মুকুটকরি শিরেতে ধারণ । 
প্রবল করিল স্বীয় কঠিন শাসন | 
পাত্মজ পিতৃরাজ্যে হতে অধিপতি । 
প্রকাশ করিয়াছিল যার! অসম্মতি 11 
যুবরাজ অনুচর যতেক পাষণু | 
তাহাদেত্ সবাকার করে শ্রাণদণ্ড || 

সন্দেহ হইল তার মেই সব জনে [| 

আপনার নির্দয় স্বভাবে হয়ে নত 
প্রধান সদসা সবে করিল নিহত || 
তাহাদের স্্ীপুঁজ প্রভৃতি পরিজনে | 
জীবন নাশিল শীম ফেলিয়! জীবনে 11 
তেন কেহ না বৃহিল রাজ্যের ভিতর । 
অম্াতা বিয়োগে নঙে শোকাকুলান্তর || 
বিষাদ বিবাদ নার হৈল রাজ্াময়। 
হাহাকার অনিবার করে প্রজাচয় || 
ফুকরে কান্দিতে নারে দুরাআার ভয়ে! 
অন্তরে ক্রন্দন করে বলিয়া নিলয়ে 11 
কি জানি প্রকাশে যদি কৰিলে রোদন । 
হরাতআার হাতে তয় অস্ুু বিনাশন 11 
জীবন রাখিতে অন্য নাছিল বিধান | 
ভিন্ন তার লোভানলে আনুতি প্রদান 1 
পণ্য বীথিকায়, হলে অরুণ উদয় | 
আসিয়া প্রকাশাস্থলে ন্বপজ নিদয় 1] 
গ্রে ধন্ুর্ধারি যাবে করিত দর্শন | 
তখনি তাহার প্রাণ করিত নিধন || 

বত 

ভাহা-দর তাগ্যে আশু ঘটিত দুর্যোগ | 
লঙ্গ করিয়া তারে ক্রোধে সেই ক্ষণ [ 

সস্ত মূলে শৃগ্খলেভে করিত বন্ধন ! 
তুরপুনে তন্থু ছিদ্র করিত তাবৎ! 
দেহ হতে প্রাণ গত ন1 হোত যাবং ! 
একপে করিত মেই নানা অতাচার ৷ 
কোনমতে নাহি ছিল প্রজার নিস্তার ॥ 

 দৈবে পূর্ন সমীরণ হয়ে সানুকুল। 
৷ সুলংবাঁদ আনি তুই কৈল প্রজাকুল ? 

আপনার রাজা হেতু শক্কাকরিমনে ! প্রজাদের আর্তনাদ করিয়! শ্রবণ 
অনুকম্পা করিলেন নিত্য নিরঞ্জন | 
নগরে প্রধান ষত্ত ছিল সভ্যগণ | 
তাদের অন্তরে দয়। করেন বপন | 
নগরস্থ অনেকে করিয়া আবাহন ! 
করিল বিশেষ নত1 যত সত্যগণ || 
একাবাক্য একমতে হইয়া! অচিরে । 
লিখিল লিখন এক গাজ্জন। পতিরে 
“ গাজনারাজ! মোপবার এই নিবেদন [ 
সসামস্ত করিবে দিল্লীতে আগমন | 
এই রাজ্য তৰ পদে করিব অর্পণ! 
আসি অধিকার কর রাজ দিংভামন | 
আমরাও সহায়ত1 করি প্রাণপণে । 
দিব রাজমুকুট যতেক প্রজাগণে,, ॥ 
গোপনে দূতের হস্তে পত্র পাঠাইল 
দূত, লয়ে সেই পত্র, সপ অগ্রে দিল | 
পত্র পেয়ে গাজনারাজ অতিত্বরাকরি। 
হধ্মনে আইলেন দিল্লীমুনগরী | 
করিবারে প্রজাদের কুশল বর্ধন! 
যুষিশত সেনা সহদিল দরশন | 

এ নিষ্ঠুর প্রমোদ আমোদ ছিল তার। ৃ নপ আগমন বার্তা পেয়ে প্রজাগণ | 
স্বগয়ার বিনিময়ে মানব সংহার | সকলে আপিয়1 গা্না রাজের লদন | 
নরভিম্ন অন্য জন্তু করিলে সংহার !  উক্গৈঃস্বরে লকলে কহিল এইবপ। 
মানিত আপন অস্ুগের তিরক্কার 1  “ আমাদের রাজেশ্বর এই নব ভূপ,, | 
ভোজন সময়ে লয়ে স্বীয় সদসিরে ! এইবপ বলিয়া বতেক প্রজাগণে 
আনাইয়া তাহাদের অবলাবলীরে | বসাইল দ্বিল্লীশ্বরে রাজ সিংহাসনে 
উলঙ্গ করিয়া নানা কৌতুক করিত! : কর্ম উপযুক্ত শান্তি দিয়! দুরাআ্মায়! 
এই ৰূপে কুলাঙ্গার কুশলে থাকিত]  লৌহের শৃঙ্খলে বদ্দ করিল তাহায় | 



৪ 

এইবপ অবস্থায় থাকি অনুক্ষণ | ' 
নব তৃপতির করে পাদুকা বহন ॥ 
দিলীরাজ দিংহানন করি অধিকার | 
মনে২ং গাঙ্গনাপতি করেন বিচার 1 
“ প্রজাদের যন্ত্রণার প্রতিক্রিয়া করে! 
করিব বিশেষ দণ্ড এ দুরাআানরে” | 
এত তাৰি পুর্বতৃপে সম্মুখে আনিয়া ! 
কহেন পরুষ ভাষে অন্তরে রুষিয়া 1 
“ ওরে নরাধম দুষ্ট দুরাআমা ছুর্জান।| 
আপনার কম্মফল তুর্জহ এখন] 
ঘেমন দিয়াছ ছুঃখ বেজায় গ্রজায় | 
ফেলিব সহস্র বার স্বৃত্যু যাতনায় ” 
এত বলি নব ভূপ হয়ে ক্রোধমন | 
তাহাকে ঘাতুক হস্তে করিল অর্পণ] 
হেনকালে জনেক সঙ্ত্রান্তজন আত | 

নপ অগ্রে আমি কহে হয়ে কর যুত 
*“ মহারাজ? অনুমতি করুন আমায় | 

কতান্ত আলয়ে পাঠাইতে দুরাআায় ॥ 
যেমন আমার তাতে করেছে নিধন 1 
স্বহত্তে বধিৰ আজ ইহার জীবন ,, | 
নবভূপ আক্ঞাদিল তারে 'সেইক্ষণে | 
“ কর যাহে সন্তোষ জম্মায়তব মনে" |] 

আছিল শৃঙ্থলে বন্ধ ছুরাআ্া তখন । 
বধ্য ভূমি মাঝে তারে কৈল আনয়ন | 
নুপতি ঘোষণা দল এই দে বলিয়া! 
যার যেই প্রতিশোধ লউক তুলিয়া] 
নগরের প্রজা সব আদি সেইস্থলে | 

দুরাআার বধদণ্ড দেখে কুতৃহলে ] 
ধরিয়া ধাতুক বেশ সন্ত্রান্ত তনয়! 
উৎপাটন কত্রিল তাহার নেত্র য়! 
কেহ তার করপদে, অত্যন্ত রুবিয়া! 
ছিদ্র করে তপ্ত লৌহ শলাকা বিদ্বিয়া | 

, যাহাদের কটুম্বে সে করেছে নিধন! 
তাহারাও দিল দণ্ড তাহারে তেমন | 
নিদারুণ যাতনায় হইয়া কাতর | 
ছুরাআ প্রার্থনা করে কিছু অবসর [ 
ক্ষণঃকাল যাতনায় পেয়ে অবসর | 
কহিছে বিষাদে হয়ো কাতর অস্তর 1 
“ ওহে প্রজাগণ! শুন আমার বচন! 

তোমাদের কৃত দুঃখে নহি ক্ষ মন || 
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৷ তোমাদের প্রতি মে করেছি অপকার ! 
| সেই জনা ভেদ হয় অন্তর আমার | 
, শতেক ঘাতুক হতে বিবেক আমার! 
৷ করিয়াছে পরাজয় বন্ধন সবার 1 
ওহে বিতংদিত তাতঃ! কোথায় এখন | 

(কেন না করিলে মম ছুক্ষি য়া বারণ। | 
। কেন মম দুষ্টমতি করিলে বর্ধন | 
| শৈশবে কেন না করেছিলে সুশাসন ॥ 
৷ তা হইলে আমার কি এদুর্গতি হয়! 
। বিপাকে পড়িয়া পাই যাতনাতিশয় [ 
ূ হবেকি আমার দেখা তব সহকারে । 
৷ অনল সম্প্ণকুণ্ড নরক ছুক্তারে,, | 
| এত বলি নরাধম তাজিল জীবন | 
| তাভার মরণে কেহ না কৈল রোদন ] 
 অবধৌত করি জলে শরীর তাহার | 
| কোন জন না করিল চরম সৎকার | 
৷ গাজনার অধিপতি অপীতি বৎসর 
৷ ব্া্ত্ব করিল সেই রাজের ভিতর | 
৷ প্রজাগণে বাৎমলেোতে করিল পালন । 

নায় রাজ্য বলে ঘোঁষে এতিন ভুবন | 

ৃ 
র (কানজাদাকহিল )৫নিবেদনহেনরেশ | 
এই ইতিবক্তে পাবে বিশেষোপদেশ | 
তব পুভ্র, এই পুজতুল্য নরাধম | 
নাশিতে উদাত যেই তোমার সম্রম 
যারে তুমি ভাল বাস ভাবি আপনার । 
কালেতে করিবেসেই ভোমারে সংহার ॥ 
দিলীরাঞ্জ পুত্রহতে হবে দে নিষুর 
তোমার গৌরব গর্ব করিবেক চুর | 
কিন্ত যেই দোষ করিয়াছে নুজিহান ! 
দিল্লীশের পুঁজ হতে অনেক প্রধান | 
আমি রাজপত্ৰী, এত দাহস তাহার । 
আমারে, করিতে চাহে বলেতে, শুঙ্গার 1 
তার ব্যবহার দেখে, ওহে নরেশ্বর ! | 
অদ্যাপি কম্পিত হইতেছে কলেবর ॥ 
আপনি সতর্ক হও জীবন রাখিতে! 
কবেন মে উদ্যত হবে তোমারে নাশিতে 
তাহার নীরবে ওহে মানব-প্রধান ! 

বিন্ষ নির্দোষ করিয়াছ অনুমান ॥ 
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কিন্ত সে খেদের চিহ্ন মতে ভেবোনা। 
মৌনভাবে করিতেছে অভীষ্ট মন্ত্রণা | 
তাঁৰৎ মে মৌন রবে, ওহে নরনাথ ।1 
যাব ভোমার হদে না করে আমা] 
মেমন মে একবার করিয়া! ভর্জন ] 
আমার লতাত্ব নাশে করিল মনন || 
সে আঘাৎ নিবারণ কর নরপতি। 
যে পর্ধ্যন্ত নাভি তয় তব অনদ্গাতি ] 

_বিবেচন1 কর, হয় সময় ক্ষেপণ | | 
কালের প্রতীক্ষ। তুমি করোন1 কখন | 
স্াআন্কে শকুণি তমি করেছ পালন! 
মুপ্তিত দয় তব করিবে চর্বণ" 1 

[ 

বা 

৫ 

পাডোনা মজোনা কু তাহাদের ছলে! 
অনায়ালে অগ্রি যারা জ্বালে গোষ্ন স্থলে 
সখলা স্রীজাতি মদ! জানিবে কারণ | 
নিরন্তর করে যার! ছল প্রকটন | 
নিজ্জনে বিজনে তার! বদি অনিবার। 
মনের আনন্দে খুলে ছলনার ছার 
মিথা কথা প্ররচন1 করিতে নিপুন । 

' সরল অন্তরে ভারা ঘটায় বিগুণ 
মানবের মনহরে চাতুরির ফাদে | 

| ভুলায়ে সরল জনে নিজকাজ সাধে | 
অতএব, মহারাজ । করি নিবেদন | 
সত মতম্মদ বাকা করুন শ্রবণ | 

নিশ্চয় বলিতে পারি,ওহে নরেশ্বর। 1 

মহীপতি, মহিষীর শুনিয়! বচন | 
শঙ্কায় হইল অতি শোকাকুল মন | 
করিল প্রতিজ্ঞা রাজা রাণীর সাক্ষাতে |: 
করিবেন নিধন স্কতনুজে প্রভাতে | 
এতবলি ভূভূষণ করিল শয়ন! 
উবায়উঠিল স্মারি অখিল রঞ্জন 
পাত্রমিত্র অমাতগাদি বেষ্টিত সভায় ! 
বারদিয়। বলিলেন ভাসাকিন রায় 
মগ্রিগণে আবাভন করিয়। রাজন | 
স্বতের বিষয়ে করে কখব কথন | 
স্থপতি কহিল, “শুন সচিব নিচয় | 
মৌনভঙ্গ করেছে কি আমার তনয়” | 
(মন্ত্রীগণ কহে) “ ভূপ' কর অবধান ! 
কোন কথা নাহি কহে তোমার সম্ভান " 
এতশুনি হ্থগমপি অতি ক্রোধমনে | 
ধাতৃকে দিলেন আজ্ঞা আনিতে নন্দনে | 
দ্বিতীয় অমাত্য যেই উঠি সেইক্ষণ | 
তূগতির সম্ম খেতে করে নিবেদন | 
' ওভে ধরানাথ ! শন আমার বচন! 
সভ্ল1 একন্মে ভভ দিয় না এখন | 
অতিশয় প্রিয়পাত্র তোমার ষেজন| 
কেমনে উদ্াত তারে করিতে নিধন 
পূর্বাপর বিবেচনা না করিলে পরে! | 
মঙারাজ ! মনভ্তাপ পাবে তুমি পরে] 
করোনা পে'সব জনে বিবাসের স্থান! া কলক্ক সাগরে যারা তুলয়ে তুফান ॥ | 

1 তে ও 

্ীহতে বিপদয়ক্ত হয় যত নর 1 
বভার দর্পণে আমি পেয়েছি লন্ধনি। 
 প্রথিবীর সন্বদোষ হয় অবলান | 
কিন্ত যেই দোমষরাশি ঘটে নারী হতে | 

উম্মুল তাহার মূল নহে কোনমতে ॥ 
৷ বদি তুমি একবার হয়ো স্থিরমন ! 
. সাদিকের ইতিহাস করহ শ্রবণ | 
৷ তাহলে রাজ্ঞীর পরামর্শ অনুসারে ॥ * 
উদ্যত ন| হবে তুমি বধিতে কুমারে” 

(যদি রাজা হয়েছিল সজ্রোোধ হদর। 
পুত্র বনলতা তবু হইল উদয় | 
সাদিকের ইতিহাম হতে অবগতি | 
অনুমতি করিলেন অমাণনার পতি )] 

৷ প্ুটাঞ্জলি ভয়ে মত্রী করে নিবেন | 
“সেই কথা, মহারাজ ! করুন বণ” | 

সাদিক অশ্বগালের উপাখ্যান । 

প্রসিদ্ধ তাতার দেশ তার 'জধিপতি [ 
' তোগল তৈষুর নামে ছিলেন,ভগতি ॥ 
একদিন জনরবে করিলা শ্রবণ | 
তার রাগে আছে এক সত্যবাদী জন || 
মিথ্যার পরম বৈরি সত্য গ্রিয় অতি ! 
সদাচারী প্রিয়ভাপী পরহিতে রতি | 
তাহার খুবশে! বার্ড করিয়া! শুবণ। 
»দেখিবারে.তূপতির হৈল আবুঞ্চন ॥ 



১৯ 

রাজার অন্ুজ্ঞ। শুনি নাদিক তখন | 
পের সদনে আদি দিল দরশন | 
তৈমুর তাঁহাকে দেখি সন্তষ্ট হইল | 
আপনার সভাতুক্ত তাহারে করিল] 
অশ্ব রক্ষকের পদে নিষক্ত করিয়া । 
স€প1 দো 'ন ভারে নিকটে রাখিয়া 1 
এশপাঙ্প ভূপ।ণলব শ্রিষ পাত হলে, | 
22জন সঙ্ামদ জলে দেষানজে [ 
নিরপতর চে&।করে সে দটজন | 
কোনমতভ জ পালে করিতে নিশন | 
কি গেউ নব অতি শান্বান! 
শ্াব এুদক্ষ আত বছেতে প্রধান | 
পহণা আশ্রে বাকা না করে প্রভম্। 

কারেন বিদাশ শাহা খ্শািক্তে তয়] 
«পালে পলীঙ্গা করিয়া বি মত | 
দেখিরেশ সইজন হুড অনুগত | 
যেকাভা শক্ষা ভারে কারে নঝৰ | 

মে জন, প্দদ1 থাক সে কাজে তৎপর! 
কোনমতে তার কিছু দোষ ন1 পাইয়া । 
পাদিব রাখিল নাম লদয় তইয়া ] 

'সাদিকের করিবারে বৈরনির্ধাতন ! 
সংগোপনে লিগ আছিল ষত ছন |] 
তার মধো তার বন্দী সচিব পামর | 
তৈল সাদিকের বৈর দাধনে তৎপর 
সাদিকের অপদান করিতে হেজন | 
বিবিপ ছলন। কবিলেষ গ্রকটন | 
আপন অভ সিদি কারাতে না পেরে] 
কহিলেক আপনার তনয়া গোচরে | 
“ কেমন আনৃষ্ট মষ না পারি কহিতে। 
এত অপমান হল আমারে সহিতে! 
সহম্র পহজ্র রাজ সভাসদ মত! 

আমার কারণে তারা হৈল মানহত | 
তথাচ দারিন্ু তারে করিতে নিধন! 
'দম্প্রতি সভায় আসিয়াছে যেইভন | 
তাহার উদ্নতত নাশে যে করি মন্ত্রণা | 
বিফল করল মম সব নেই জন] * | 
হো:লন্্দাৰ নাষে সেই মন্ত্রীর তনয় 
পিতৃ সমতুর্ সেই মৎসরী নির্দয়া ॥ 

উুরকীয় ইতিভাল। 

. সাদিকের উন্নন্তিতে করিবারে ছেষ | 
জনকেরে ক্ষান্ত হতে করি উপদেশ ॥ 

' কহিল, “জনক! ত্য মনের বেদন | 
মম প্রতি এই ভার করুন অর্পণ” ॥ 
( সচিব কহিল শন জুতার বচন) 
“কি উপয়েভাঙারে করিবে নির্যাতন” 

' কমালে, তাগো তাত ।৭ রি নিবেদন 
। ইহ িজ্ঞাসায় অব ঝি গ্রম়োজন | 
কেবজ আদার প্রতি কর অহ্মতি 

| বাই ধারে ₹বঙ্গন রক্ষক- -বনতি 1 

ূ 
] 

ভঙীক্কার কার তব লম্িধানে। 
তা ভানিবাত ধস নপতির স্তা ৮] 
তনয়ার আশানে চা করি শেশ। 
দিব নন চিতে করিল আদেশ | 

ভাত্রতী নানি তোমারে 
। দিলাম অনুজ্ঞ1 শীঘ, যাহ তথাকারে” ॥ 

খোর ৮ 

৷ হোসেন দান পিত্র।দেশ পাইয়া তখন। 
করিবারে আপনার অভীষ্ট সাধন || 

' সালক্ষ তা হৈল ধনীবিবিধ ভূষায়। 
বাহাতে নরের মনঃ অপাঙ্গে ভুলায়! 

। জড়াও জড়িত কাজ সাজ পরিধান 1 

পোশিশাি শি শপীি শশা এটি, শি শি শি স্কট আজ 

পা 

মার রুচি ভেবি হিমকর ঠিযমাণ | 
রঙ্গিল ঘাটিন শাটী কটিতটে আটে। 
নিতম্ব উন্নত তার দেখে মাটি ফাটে ॥ 
কনক কলস তুল্য উজ তাভার। 
মুকুতার হার তায় দিতেছে বাহার ॥ 
নয়নে অঞ্জন ধনী করিল নংযোগ | 
যেন তীক্ষশব দুখে গরলের যোগ | 
সংজে সুন্দরী ধনী যোড়শী নবীনা। 
স্তাবতঃ শোভাকরে অলক্কার বিন! ] 
তাভে অলঙ্কার যুক্ত কিবা তার ছটা! 
বধিত কাঞ্চনে যেন রসানের ঘট | 
এইৰপে একদিন নিশীথ সময়ে! 
নখীগণে পরিবত। সে ধনী নিয়ে | 
সাদিকের নিকেতনে হয়ে উপনীত | 
সহচরীগণে দিল বিদায় তৃরিত 1 
সখীগণ বিদায় হইলে অচিরাত। 
সাদিকের দ্বারে ধনী করিল আধা! 
জনেক কিন্কর প্রতি কহিল তিখন 1 
প্রয়োজন আছে ঘার কর উদঘাটন" | 



'ভুরকীয় ইতিহাস! ্ৰ 

সাদিকের দ'ন আনি ছার খুলে দিল 1 বভদিন অধমাংসে আমার প্রয়াল | 
অমনি রমণী তাহে প্রবেশ করিল | অন্ুগ্রহ করি পর্ণকর সেই আশ | 
যেই গ্রহ মধ্যে সে লাদিক বসেছিল | নপতির 'অশ্ব এক করিয়া নিধন | 
কিন্কর তাহারে তথ লইয়া চলিল | তার হাংপিগড দেহ কবিব ক্োজন ” | 
হোসেন্দান তথা অবগু%ম খুলিয়া । (সাদিক কহিল ) “ প্রিয়ে শুনহ বচন! 
বিল যেথায় জাছে সাদিক বলিয়া | ূ বরঞ্চ ভোমারে পারি দিতে এ জীবন |. 
'দেশাচার মতে তারে প্রণাম করিয়া | | তথাঁপি ঘপের অশগ বধিণত ন1 পারি । 
বদিল কপসী কোন কথ। ন1 কহিয়া 1 | উচিত যা হয় শ্রিয়ে বল বিচারি | 

অন্য ভূমি এ বিষয়ে ক্ষান্ত হও ধনি। 
কল] এক অশ্ব আনি দিব সুলোচনি | 

সাদিক স্বপনে কিন্বা কদাচ নয়নে | | শুকরের তুল। পুষ্ট হাবে কলেবর | 
 হেবেনি সুন্দরী হেল রমণী রতনে] | তাহার ভোজনে প্রীত পাবে বভতর 11 
তাহার লাবণ্য হেবি হইল মোহিত]. | “কদাচন। হবে তাহা কহে ছোদেন্দান।' 

চিত্র প্ুতলির প্রায় হইয়া তখন | মম অনুরোধ রক্ষা কর গুণধাম 
এক দৃষ্টে কামিনীরে করে দরশন ] ' বাঞ্তিত প্রদানে কর পুর্ণ মনস্কাম + | 
সাদিকে তুলাতে এসেছিল যেই ধনী | (সাদিক কহিল) “ শুন ও নব লণন1 |; 
ছাডে নাই কোন কপ করিতে মোহনী 1 ' বার বার হেন কথা আমায় বলোন। 1 
শভভাঁব কটাক্ষ ভঙ্গিমা অনুসারে! মম প্রভু ভূমিপতি ভাল বাদি তারে । 
অশ্গপালে ভুলাইল বিবিধ প্রকারে] তাহার অপ্রিয় কার্য কে করিতে পারে ! 

, ছলে ধনী গলদেশে করি করার্পণ। তৰ মতে সম্মত হইলে রসবতি । 
মোকিত করিল ক্রমে সাদিকের মন | আমারে দিবেন দণ্ড সেই নরপতি ৮ 
ভোমেন্দান নয়নেতে দেখিল যখন | (ভোসেন্দান কভিল? “তাহাতেনাহিভয় 
ক।মাকুল হইয়াচ্ছ সাদিক সুজন | তূলাতে রাজার মনঃ কি আছ দয় ॥ 
মে কালে প্রণয় গর্ত মধুর বচনে | কোন দিন রাজা যদি জিন্তালে কারণ । 
কহিল পচিব সুতা মাদিক সজনে] কি হইল আশ্ব মম কহ বিবরণ |! 
“হে লাদিক। মম প্রিয় বধু গুণালয়1 ' এই মাত্র পে ভূমি কবে মহাশয় ॥ 
মম আগমনে তুমি হৈয় নাবিস্ময়] : পীড়িত জইয়াছিল আপনার হয় ॥ 
তব প্রতি ভালবাসা জন্মেছে আমার 1 | কোনমতে রোগের নাহলে প্রতিকার 
একারণ আইলাম আগারে তোমার 1 | সেই হেত তারে আমি করেছি সভার 

টির | স্পন্বভীন সজ্ঞাভীন বচন রহি | ' নৃপ অশ্ব মারি মোর তুষ্ট কর গ্রাণ | 
| 
ৃ 

2 শিট শিপ্পীসসপ্পীশাপিশ শাাাশ শা শীট শি ০4425 ভিন 

তব মনোরথ সিদ্ধি করিব এখন | কি জানি তাহার স্পশে অন্য অশ্বগণ | 
মম পিয়কার্ধা কিছু করহ সাধন” |  বোগ প্রাপ্ত হয় পাছে দবে, ভূতৃঘণ । [| 
তঙ্গ-রক্ষক কহে ললনার প্রতি | বরঞ্চ লে নরপতি একেক শ্রবণে | 
“কিবা এন্মাজন তব সাধিব সম্প্রতি। তব প্রতি পরিভ্ুষ্ট ভবে মনে মনে “| 
গাচণর অধিক কমি প্রেয়লী আমার] | 
দ্তোখারে আদয় প্রিয়ে কিবা আঙেআর | 
প্রেমদাদে আদেশ করুহ স্বাল্চনে | 1 অশ্গপাল, রমণীর এব্ধপ বচনে | 
তব বাঞ্ুনীয় কিবা করিব এক্ষণে ৮], করিল বিবিধ চিন্তা আপনার মনে ॥ 
(কামিনী কহিল )' সখা করিনিবেদন এক দিকে বঁপ ভয় হয় উদ্দাপন | 
বালা তোমার লঙ্গে করিতে ভোজন] আর দিকে রমণীর প্রণয় বচন | 



২৮ 

রমণীর ভাবে দুগ্ধ, হয়ে জ্ঞান হত] 
'আবশেব তারি মতে হইল লন্মত ! 
উভয়েতে অশ্শালে করিলে গমন | 

) 

ভুরকীয় ইতিহাল। 

যে সময় তান্টী বগ্দী সচিব দুর্জজীল (৮ 
হ্বপেরে কহিতেছিল এই বিবরণ | 
সাদক আপন গৃহে বসিয়া তখন 

হোসেন্দান্ সাদিকেরে কহিছে তখনু॥ : গত যামিনীর কখা করে আন্দোলন | 
“ এই কঝবর্ণ অশ্ব করিয়া নিধন | 
হৎপিগড দেহ এর করিব তোজন ” | 

' রাখিয়া মাতাঁর টুপি ভূমির উপরে | 
মৌনহয়ে তাবিতেছে আপন অন্তরে | 

সাদিক কহিল? “ ইহা করিতে নার্বিব| ; “ রমণী চাতরে পড়ে করিনু কি কাজ । 
কি কথ] কহিব গিয়া নুপের সদা |] তন্য যাহ! ইচ্চাকর এখনি করিব |] 

এই হয় ম্বপতির অতি প্রিয় হয়। 
ইহার নিধনে হবে ক্ষ অতিশয়॥ 
তাহলে স'শয় হবে আমার জীবন | 
তএবহেন আশা করহ বর্জন “ 

(রমণী কহিল) “ৰধু” শুন মনঃ দিয়] | 
'ীজাতি উৎসুক হয় যাহার লাগিয়া | 
সেই অভিলাষ সিদ্ধি না হইলে পরে | 
রোষভরে জীবন পরিভার করে| 
জনমের মত দাসী হলেম তোমার | 
অতএব মনোবাঞ্টা পুরাও আমার 

হেন সপ্রণয়-গরু বচন আবণে | 
সাদিক অন্তরে সুখী হয়ো সেইক্ষণে | 
আপন কর্তব্য কম সব বিন্মবিয়া ! 
নাশিল সে কৃষ্ক+-অথ নারীর লাগি) 
অআনলেতে দগ্ধ করি হৃৎপিণ্ড তার। 
মনোকুখে উভয়েতে করিল আহার ! 
তদস্তে সাত্তিক তাৰ হলে উদ্দীপন | 

ভয় অনঙ্গ যাগে মাতিল তখন |] 
বিবিধ বিলাস সাঙে নিশি অবসানে | 
বিদায় লইল ধনী যাইতে স্বশ্কানে ॥ 

পরেতে আপন থ্ুহে করি আগমন | 
পিভার মমীপে লব করে নিবেদন | 
সচিব এসব কথ করিয়া আবণ | 
আনন্দ জলধিনীরে হইল মগন | 
সত্বর গমনে গিয়া ভূপের সদন । 
সবিশেষ তারপদে করিল জ্ঞাপন | 
আপনার তনয়ার নাম না করিল । 
অন। নারীহতে এই সটন| ঘটিল | 

পিক ধিক শত ধিক আমা হেন জনে! 
৷ হারাইনু বোধ শক্তি নারীর বচনে | 
 রিগু অনুগত হয়ো বৃদ্ধি হল হত! 
কুকাজ সুকাষ ভাবি হইলাম রত॥| 
ন্বপতি কহিবে যবে এপ বচন | 
| কষ অশ্ব কোথা মম কর আনয়ন] 

। নে কালে ভূপেরে আমি কি দিব উত্তর? 
কেমনে কহিৰ মিথ 1 মহীপ গোচর | 

 পত্য বিনা মিথ 1 আমি ন1 কহি কখন । 
এ এতিজ্ঞা কিসে মম হইবে পালন | 

স্বীয় প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি হে তোনায় 
বঞ্চিত করোনা মোর বাঞ্তিত আশায়” 1 

যদি আমি মিথ] কহি তরঙ্গ কারণ । 

২০৯ ভীদি বনি লি ত 

ছলে কলে আত্মদোষ করিতে গোপন 
মিথা কি কহিব আমি পের সদন? 

আরে। এক দোষ তাহে হইবে ঘটনা 
এ বিষয়ে ত্য কথা কহিলে এখন | 
 নিষ্চয় হইবে মম জীবন নিধন | 
. এ বিষয়ে কি কর্তব্য আমার এখন] 
 মিথ। কিন্বা সত্য কথা ক্রিৰ জ্ঞাপন ] 
আমি যেন রাজনদ্ধে করিয়াছি গতি! 
মম টুপি যেন সেই তৈমুর ভূপতি | 
দেখি মিথ। কথ। করি গ্ররচন | 

ভুলাতে কি পারি সেই নপত্তির মন ॥ 
৷ টরপিৰপ ন্বপ যেন কহিছে বচন | 
 কুষ্ণবর্ণ অশ্ব মম কর আনয়ন | 
অন্য আমি তার প্ন্ঠে করি আবোহণ 
, স্বগয়। বিহার হেতু করিৰ গমন | 
শুন শুন মম নিবেদন নরেশখ্বর 1 
গত কলা প্রদোষ সময়ে অখবর | 

পীডায় কাতর হয়ে না কৈল ভোজন । 
নিশীথ মময়ে সেই তাজিল জীবন | 

, গত কলা ষে আমারে করিল বহন | 

হ্টাং কেমনে তার হইল নিধন |] 



তুরকীয় ইতিহাল। 

মম 'অশ্বশালে আছে বত অশ্রগণ । 

পে লব থাকিতে হল তাহার মরণ 21 
একি কথা আমারে শুনালি বাচার | 

অন্ত বচন কহ সাক্ষাতে আনার | 
ইঙাতে আমার এই আনুমান হয় | 
আনা জনে বিক্রয় করেছ সেই ভয়]! 

“চপেডান তরঙ্গ লয়ে করেছে গমন | 
ফিহ] তুমি নিজে তারে করেছ নিধন 
মনে না কবিহ এডাইবে এই দায়। 
'এর প্রতিফল তুই পাইৰি সরা ! 
ওরে কে আছিম হেথা সন্ম খে আমাঁর। 
শীঘ করি এ দুষ্টেরে করহ স.হার 1 
নিংদন্দেহ তোগল-তৈমুর নরপতি। 

. আমারে কবেন তিনি এ কপ ভারতী 
প্রথমে মিখ্যার ফল পাৰ এইমত | 
মাহ আমি কহি নাই জীবন যাবত || 
দেখি দেখি সত্য কথ কহিয়া এখন | 
রাখিতে কি পারি নারি আপন জীবন ॥ 

. সাদিক আমার অশ্ব কর আনয়ন | 
অদতার পন্টেতে করিব আরোহণ ॥ 
নহারাজ।নিপদস্ত এ দাস তোমার | 
দ্র"খের কাঙ্নী কিবা করিব প্রচার] 
গত নিশি আদি এক বপমী যৰতী | 
আমারে ভূলায়ে ছলে সেই রসবতী 1 
রুম্গাগ্ের জংপিগু করিতে ভোজন । 
আমারে করিল ধনী প্রার্থনা জ্ঞাপন 
বিমুপ্ধ হইয়া আমি পেতে তাহার! 
অশের নিধন হেতু করিনু স্বীকার | 
তাঁজার চাঁইরি জালে হয়ে বন্ধয়ন | 
তোমার তুরঙ্গে আমি করেছি নিধন | 
জনেক নারীর হতে প্রণয় ভাজন। 
আমার তরঙ্গে তুই করিলি হনন | 
কে আছিন ঘাতুকেরে ডাক এইবার | 
আমার সাক্ষাতে করে ইহাকে সতার॥ 
কোন কথা ঘুগ অগ্নগে করিব জ্ঞাপন | 
সত্য কি কঙিব কিন্বা অন্বত বচন | 
দুইদিকে দেখিতেচি আমার মংশয়। 
আমার জীবন নাশ হইবে নিশ্চয় | 

হার! কি তুভাগা মম কতিতে না পারি। 
এএলার অন্গ হেতু এল নেই নারী | 

৯ 

. এইবপ মাদিক ভাবিছে মনে মনে | 

. আইল রাঙ্জার দূত তাত রুভবনে | 
। রূপের নিদেশ বলি সাদিকেরে লয়ে! 
৷ উপনীত রাজডত ভূমেখ নিলয়ে | 
। নসমাজ মহারাজ বিচাত আনলনে। 
সদ্ত সাদিক গিয়া হেরিল নয়নে | 
নরপতি সহ বনু কখার কৌশলে । 
তার শু মন্ত্রী দুষ্টে দেখিল সে স্থলে | 

নরপতি সাদিকেরে কহেন তখন 
মম কুষ্ধবর্ণ অশ্ব কর আনয়ুন £1 

অদা আমি হদোপরি কৰি টা ] 
হরিণ শীকারে যাব করিতে ভ্রমণ * 
তির ভাষে সাদিকের উদ্ভিল পরাণ ] 
কি উত্তর দিবে তার ন| পায় সন্ধান 1 
প্রত ভাবেতে কহে হয়ো যোড়কর ৷ 
“এ দাসের অপরাধ ক্ষম,নরেশ্বর | 

[ যদি মম প্রতি অনুমতি কর তৃপা 
ূ তবে তব অগ্রে কহি বচন স্ববপ | 
গতনিশি আপি এক নবীনা ললনা 
ূ (রিল আমার মনঃ সেই সুলোচন্1 | 
| বিবিধ প্রণয় রীতি জানাইয়া পরে। 
৷ লজ্জা পরিহরি মম গলদেশ ধরে | 
ূ রুরিয়া প্রণয়গভ বচন বিন্যাস। 
। তব রুষ্ণ তুরঙ্গে খাইতে কৈল আশ! 
। বচন বৈদদ্ধ তার করিয়া শ্রবণ | 
| প্রেম বাগুরায় বন্ধ হলেম তখন | 
। হিতাতিত বোধ মম না রহিল আর 
৷ সেই কুষ্ণ অখে আমি করিনু সংহার | 
৷ এক্ষণোতে যে উচিত কর নররায় | 
। বাখ কিন্বা বধদণ্ডে বধহ আমায় 

৫৬ 

“ ইহার নিভিত কিবা করিব সম্প্রতি 
স্বভাবে সাদিক দ্বেষী সচিব মে দন | 
হ্কাভী জানিয়া দিদ্ধি সানন্দিত দন |] 

| রুতাঞ্জলি হয়ো কহে ওহে নপবর ।| 
অনল স্বাপাষে এপামরে দ্ধ কর] 

| 

| 
| এত শ্রনি তৃপ কহে লচিবের নে | 
রি 

| 
ৃ 



০ 

তব প্রিয় বস্ত্র যেহ করেছে সংহার রর 
উচিত বিচার মতে প্রাণদণ্ড তার ,, 
তোগল তৈষুর বলে? শুন নী | 
তব অভিমত মত নহে শ্রয়স্কর ॥ 
মম অনুমান-সিদ্ধ এই সুবিচার | 
এদোষ মার্জন1 করা বিহিত ইহার “1 
অনন্তর নরপতি সাদিকেরে কন। 
“ সাদিক তোমার দোষ করিনু মার্ডান।! 
আশ্চর্য হলেম আমি তব সত্যব্রতে 
দণ্ডকর1 বিধান না হয় কোন মন্তে 1 
আমি যদি তব তুল্য হতেম এমন | 
রিতা সমুদয় তুরঙ্গ নিধন] 
তব সত্য কথনেতে হয়ো তৃষ্ট অতি। 
দিলাম সন্মান বাস লহ মহামতি “ | 

2.2) হাথে, 

দেখিল মচিব স্বনয়ুনে আপনার । 
দণ্ড না হইয়া তার হইল সৎকার] 
সাদিকের নাশ হেতু কৈল যে যেছল] 
ক্রমেতে হইল তার মকলি বিফল ॥ 
বিশেষতঃ তনয়ার হৈল বাতিচার | 
তথাচ ন1 হোল সিদ্ধ অতীষ্ট তাহার] 
সেই দুঃখাঁনলে দগ্ধ হোয়ে অনিবার । 
ধরিল উংকট রোগ শরীরে তাহার | 
ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ দেহ হইতে লাগিল । 
কিছু দিনান্তরে মন্ত্রী পঞ্চত পাইল £ 
অমাত্যের মৃত্যু বাস্তা করিয়া শ্রবণ! 
পতি সাদিকে কৰে সে পদ অর্পণ | 

হাসাকিন দ্বিতীয়স্নচিব প্রজ্ঞাবান | 
উপাখান শেষে কহে নৃপ সন্গিধাঁন 1] 
“ তোগল-তৈমুর হতে তৃমি নররায় 
কদাচ না হও ক্ষ দ্র দয়া মমতায়] 
উচিত গ্রথম দোষ মাজ্জলা ইহার | 
(পুনঃ কহে) দোষ কিসে করিব স্বীকার 
যবরাজ কোন্মাকে আপরাধাী নয়। 
ওহে বক্তরমতীপতি ! জানিবে নিশ্চয় ] 
মহিযীর বাক। জালে পড়িয়া রাজন । 
প্রাণাধিক প্রিয় গুজে করোনা নিধন | 

তুরকীয় ইতিভাল। 

। বিতু তব মন্তি পরিবর্তন করিয়া ! 
। তিমির করুন নাশ বোধ বিধু দিয়া | 
জানিতে মুতের তব মৌনের.কারণ । 

 আবুগাসকারে ডাকি জান বিবরণ | 
দে জন ইহার তত্ত কহিবে নিশ্চয় | 
তাহলে ঘুচিবে ভব মনের সংশয় “| 
হাসাকিন নৃপ শুনি মন্দির মন্ত্রণা | 
এ যুক্তি স্ুক্তি বলি করিল গণন1 1 
আবুমাপকারে ডাকিবারে মহীপন্ত। 
করিলেন স্বীয় দূত প্রতি অনুমতি 1 
তনয়ের বধাদেশ করিয়া বারণ | 
মভাভাক্কি উঠিলেন অবনী ভূষণ 1 
অপরাহ্কে ধপানাথ পারিষদ সনে! 
শুভ যাত্রা করিলেন মুগয়া কারণে ] 
মৃগয়ার অবসানে আলি নিকেতন ! 
নিশিতে রাণীর সহ করেন ভোজন ॥ 
ভোজনান্তে রাণী কে হ্বমণি সদনে | 
“কি হেতু বিলম্ব কর তক্কুজ নিধনে 1 
বিলম্ব করিলে ভূপ বিপদ ঘটিবে | 
দয়ার কারণে শেষে লম্ভাপ পাইবে 

। যেমন পে বাঁজাজাত নামেতে রাজন! 
বিপদস্থ হোয়েছিল দয়ার কাবণ || 
একদিন বাঁজ1জাত ধরণী পালক |. 

 দেখিল নয়নে এক কুক্কর শাঁব* | 
গাত্র কণ্ড, ছিল তার সমুদয় গায়! 
অন্থিচম্ম নার অনাহারে ম্বভু।ঞায় | 

 দয়াবান হোয়ে নেই মৃপতি সুজন | 
যতনেতে করিলেন কুক,রে পালন] 
' বৃহৎ কুন্ধব সেই হইল ষখন। 
| একদিন বাজাঁজাতে করিল দংশন | 
৷ কুক্ক,রের প্রতি ভূপ কহেন তখন | 
। “ কিতেতু আমারে তুমি করিলে দংশন 
৷ ফতনে পালন আমি করিনু তোমারে! 
| ত্তাহাঁর উচিত ফল দিলেকি আমারে] 
শ্বানসুনু কহিল) “ শুনহে তৃতৃষণ। 
খলের স্বভাব কতু না হয় থণ্ডন, | 
মেহিষী কহিল? ণভূগ ॥ নাহও উদ্মনা 
সমাধিতে আপন কাজ কর বিবেচনা ॥ 

ভচিরে দণ্ডের না করিয়। অনুমতি ! 
বিপদে পড়িয়াছিল এক নরপতি | 

পাপ সিল সি লা লিসপিস্পী পিল পিপিপি পপ ্স  প 



তুরকীম ইতিহাস । 

“তাহার বৃত্তান্ত বলি কর অবধান | 

এ 

ঙ 

এতবলি আরন্তিল ষেই উপাখ্যান | 
৯৮৫ ্ 

এক পোষ্য পুন্রের উপাখ্যান । 

কোন লময়েতে সুবিদ্বান একজন | 

ঈবিকেশ ভ্রমণে তার হৈল আকুঞ্চন | 
আপনার সমুদয় বিভস লইয়া 1 
ভ্রমণে করিল যাত্রা সন্্রীক ভইয়া | 
পথিমধো তাহাদের, দৈবের কারণ | 

জানেক তস্কর ঘহ হইল দর্শন | 
সেন দোহাকে বলে করিয়া ধারণ | 

২ 
জী 

আপন নিতৃত স্থলে করিল গমন | 

বিধানের ভম্তদয় করিয়। বন্ধন | 

তাৰ রমণীরে বলে করিল রমণ | 
সেইকালে অন্তঃস্তী ছিল সে রমণী | 

দায়ে পে দক্থাবাসে রহে সেই ধনী] 

তন্কর নিষ$র অতি তুর্বালনা যুক্ত | 
বহুদিন উহাদিগে ন] করিল মুক্ত | 
আসন্ন গুসব কাল হোলে উপস্থিত । 

গনারে মুক্তি দিল তত্কর তুনীত | 

উভযোেতে দক্ুভাতে পেয়ে পরিত্রাণ! 
সবেণে উদ্বেগে করে নগরে প্রয়াণ ॥ 

তথ] গিষ1 পাশ্থগহে আশয় লইল | 

'বিদ্বানমহ্ষী এক পু গ্রসবিল | 
কহিল বিদ্বান যোষা নিদ্বানে তখন | 
”“অয়ি নাথ! এপুভ্রে কি কবিব পালন? 

(বিধান কহিল ) “ মম এ নহে নন্দন! 
ইহাকে আমার কিছু নাহি প্রয়োগ্রন” ] 
এতবলি নে বিদ্বান লোয়ে সে কুমারে ৷ 
গোপনে বরাখেল এক মমিদের ছারে 11 
দৈবক্রমে তথাকার যেই নরপতি। 

ম্সিদে যাইতে পথে হেরি নে সম্ততি 1) 
জিজ্ঞাসিল নিকটস্থ মানবের প্রতি । 
“ এই যে রয়েছে পড়ে কাহার সম্ভতি £ 

॥ 

৩১. 

'মনুমানি রেখে গেছে কোন দীনজন | 
ইহারে পাইয়া কেহ করিবে পালন ” | 

। এতগুনি নুমণির দয়া উপজিল | 
পুজ সম ভাবি তারে কোলেতে লই | 

 পোষাপুজ্র করিনেন দেশাচার মত | 
"তাহার পালনে মদ বরুতিলেন রত |] 
মনে মনে নরনাথ করিল চিনুন 
“' আপুভ্রক আমি নাহি আমার সন্দন ॥ 

 অতেব ইহারে করি সুশিক্ষ। প্রদান 
৷ যাহাস্ে হইবে রক্ষ। আমার সন্মান | 
আধার অবর্তমানে পেয়ে রাজ)ভার | 

গ্রঙ্জাপুঞ্জ পালিবেক কোরে সুবিচার | 
| 

এত চিন্তি অন্তঃপুরে পাঠান তাহার । 
 ধাত্রী এক নিয়োজিল তাহার সেবায় | 
সামান্য মে পরিচ্ছদ তার অঙ্গেছিল। 

ৃ 
। ভার পরিবর্তে রাজ সুবলন দিল |] 
। যন নহকারে তাবে করেন পালন! 
, ক্রুমেতে পঞ্চম বধ হইল নন্দন | 

০ স্পা শী শি শট তল 

এ্পাশিনঁ আপিল পলিসি পপি উল এজন এল 
পণ 

নরপতি মনে বিদারন্তকাল জানি | 

শিষৃক্ত করিল এক সুশিক্ষক আনি | 
গুরু্থানে বিদ1 শিক্ষা কবে সে সন্তান | 
অন্পদিন মধ্যেতে হইল জ্ঞানবাঁন | 
শক্সবিদ 1 শান্সবিদ1 শিখিল বহুল । 
ভেরিয়া নরেন্দ্র মানে আনন্দ অতুল | 
মল্জবিদ)| দেখি তার মানব নিচয়! 

নকলে হইল অতি মত্ত হৃদয় | 
বিশেষতঃ তাহার শিক্ষক যতজন । 
তাহারাও বহুমতে কৈল গ্রশংসন ॥ 
তাহার মাহস বল বুদ্ধি দরশনে ! 

নৃপতি নিমগ নন্দ নীরধি জীবনে || 

কতগুলি নিকটক্ক মিল্গি নরপতি । 

ভূপের বিব্রন্ধে দুঙ্গে করেছিল গতি ॥ 

তাহাদের যুদ্ধ বার্তা হোয়ে অবগতি | 

নৃপতি স্কপোধা পুত্রে করি চমুপতি ॥ 
পাঠাইল আপনার সেন। সহকারে । 
করিল সংগ্রাম পুভ্র অতি বীরাচারে | 

(তাহারা কহিল) “ভূপ! করি নিবেদন , আপনার বাহুবল প্রকাশিয়া পার। 
।ন।ভি জানি বিবরণ কাহার নন্দন | সর প্রবীর হয় বিজ্রযু সমরে || 



২ 

মহাশুর বলি তৈল সুখাতি তাহার | 
হপতি দিলেন তারে নান! উপভার | 

কিছু দিনাস্তরে এক ঘটন]1 ঘটি । 
নৃপ লীমস্তিনী এক সুতা প্রসবিল | 
পরম সুন্দরী বাল1 বদন সুঠাম ! 
হেরিলে তাহার ৰপ মুগ্ধ হয় কাম! 

পার্থিব আদেশ ছিল পোষা প্ুজ্র গ্রতি | 
স্বচ্ছন্দে কন।ার গ্হে করিবারে স্ক্ত | 
ভগিনী লাবণ্য হেরি পতি নন্দন | 
হদিক্ষেত্রে প্রেমবীজ করিল রোপণ | 
হইল গ্রনক্তি অভি অন্তরে তাহার! 
কামিনীর কপ চিস্তা করে অনিবার | 
ছিলেন বচন বন্ধ মহীপ প্রধান | 
একরাজ কন। পত্রে করিতে প্রদান | 
বিবাহের দিন স্থির ভইল যখন! 
পার্ণিবের পোষ্যপ্রত্র চিস্তাযুক্ত মন 1 
একজন উদাপীনে করিয়া দর্শন | 
তার গুতি প্রশ্ন করে করিয়া যতন || 
“কহ কহ মোরে উদ্ামীন মহাশয়! 
আপন উদ্যানে আগে যেই ফল হয়] 
নরে কি তৃঞ্জিবে কিন্বা দিবে উড [ 
ইহার বিশেষ মোরে বঙ্গ নির্জনে 2” 
( সন্যাপী কহিল 3: 
নিষিদ্ধ হইন্সে তাহে নাহি অধিকার | 
যেমন পুর্ষেতে ইশ, আদম ভাওয়ায় 1 
্ি নযেধিল কোন ফল ভক্ষিতে দৌোহায়] 
ভাহার। ঈশ্বর বাকা করিয়া হেলন | 
কতিদ্ন হইয়া কৈল সে ফল ভক্ষণ || 
পেই পাপে ভাহাদের হইল তুর্গতি। 
'অতেব অবৈধ ফলে ন| করিহ মতি “ 

হনাথের পোষ্য পুত্র একথা শরবণে | 
অতি অনন্তষ্ট হৈল আপনারমনে 1 
নুপতনয়ার হেতু চিন্তিয়। উপায়! 
একদিন বিরলেতে হরিল তাভায় ] 
দ্বিলহত্র সেনা তার ছিল আজ্ঞাকারি ! 
এ বিষয়ে তাহার হইল সহকারি 1 

“শুন রাজার ী রঃ 

তুরকীয় ইতিহাল | 

হরিয়া অনাত্রে শীঘ, কৈল পলায়ন ! 
। তথায় রহিল নিশ্মাইয়া নিকেতন ] 
৷ লোক্ষমুখে এস বাদ শুনি মহীপতি। 
ৃ ক্রোধানলে হইলেন প্রজ্জলিত অতি ॥ 
| আপনার সেনাসব সংগ্রহ করিয়া ৷ 
' গমন করিল তার বধের লাগিয়া 1 
ূ যথায় আছিল রাজকুমার ঢুনীত। 
। সলৈনা হুপতি তথা ঠৈল উপনীত 
৷ তথায় উভয় দন্সে হোলে ঘোর রণ 
ৃ ভূপালের দেন বহু হইল নিধন 1 

সংগ্রাম জিনিয়! সেই দুবাআ কুমার | 
ূ । আপন পালক তাতে করিল স.হার | 

ৰ এপ ম্বশংস কাজ করিয়া সাধন! 
| অধিকার করিলেক রাজ নিংভাঁদন 1 

] 

| অতএব, মহারাজ ! করি নিবেদন 
। সেইবধপ অক্ুতজ্ঞ তোঘার নন্দন | 
৷ ওজে নাথ নুর্ভিজান শত্রু হয়ু তব। 
' তার নাশে ক্ষান্ত না হইও মহীধব | 
মগ পোষাপুত্র করি পিতাকে হনন 
| আপনার ভণিনীরে করিল হরণ 
 দেইৰপ তব পুক্র, ওহে নররাঁয় | 
বধিয় আপন তাতে হরিবে মাভায় “| 
হাপাকিন কহিলেন 9 “ভেবনাকে। আর 
কালি নুর্জিহানে, আমি করিব ম.ভার 
এইবপ প্রবোধ করিয়া মভিমীরে ] 
বিশ্রাম করিতে গেল শয়ন মন্দিরে 1 

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া নররায় 
| ' বার দিয়া বলিলেন আপন সভায় 

রাজ্ঞার মদমাবর্গে আমিয়া তখন । 
প্রণাম করিয়া ভূপে লইল আসন! 

 কেহেন পতি ১ স্কমগিব সবাকারে | 
“পেয়েছ কোথাও কেহ আবুমালকারে 
০মগ্ত্রিগণ কহিল) “ করুন অবধান। 
অদ্রদাপি না পাই মোরা তাহার সন্ধান 

। (নরেশ কহিল) শুন বচন আমার । 
! অগ্যাপি না হৈল খদি লন্ধান তাহার ॥ 



তুপ্বকীয় ইতিহাস 1 

তবে মম গুলে হেথা আনহ এখন5। 
. এখনি ক্খিব আমি তাহারে নিধন | 
"যেহেতু রাণীর কাঞ্ছে করিয়াছি পণ। 
আদি আমি তনয়ের বধিব জীবন "| 
রাঙ্গার ততীয় মন্্ী একথা শবণে । 
কহিল প্রণাম করি পের চরণে | 

'“ অহারাজ্! তব পদে করি নিবেদন 
ফলন্কী তৈওন] পুজে করিয়া নিধন | 
যেই স্বর্গদত করে গ্রহ সঞ্ধালন | 
তারা যাহাদের মত করে প্রশংসন | 
তাহাদের উপদেশ করো না হেলন | 
এই হেতু পুনঃ পুনঃ করিহে বারণ | 
গঞ্রবধে নাতি করিতাম নিবারণ | 

' যদি মভন্মদ না বহিত এবচন | 
“রাজা যদি করে কতু দমক্রিয়া চরণ | 
নিষেপ না করে তায় যেই মন্জীগণ | 
তাত।দের নাম ধাম, ওভে শর্রায় 11 

কদাচিত না রাখিবে মন্ত্রী তালিকায় » 1] 
প্রাচীন গুবাদ এই আছয়ে প্রকাশ । 
ধ্রিবে না নবদান দাসীরে বিগান |] 
প্রভু স্থানে গ্রতিগন্তি পাইবার তরে | 
উভয়েতে তোষামোদ গরতারণ! কারে | 
বদি এ দাসের প্রতি কবেন আদেশ। 
তবে এক ইতিভাস শুনাঈ নরেশ 
(তুপতি কভিল) “কহ সেই উপাখ্যান” 
(অমাত্য কহিল) ম্থপ কর অবধান "| 

এক ্ুচীজীবি এবং তাহার বনি- 
তার উপাখ্যান । 

আনা নামে ভবিষাদ বক্তার সময়! 
স্তীক্ষীবি ছিল এক সরল হৃদয় [ 
তাহার রমণী ছিল পরম সুন্দরী! 
গোলেন্দাম নাম তার অপুর্ব মাধরি |] 
উভয়ে বাদিত ভাল উভয়েরে মনে! 
শয়নে স্বপনে উপবেশনে অশনে | 
এক দিন দুই জনে বঙ্গিয়। নির্জনে । 
করিতেছে প্রেমালাপ পুলকিত মনে | 
কান্তাপ্রতি কান্ত কহে “শুন গ্রাণেখরি। 

তবদনে আলাপনে সুখেকাল হরি ॥ 
| ১০ 7 

৩৩ 

ঈশর করন মেন না হয় এমন | 
“ মম অগ্রে হয় ঘদি তোশার মরণ ॥ 
তোমার বিয়োগ শোকে হোয়ে ক্ষুএমন। 
একদিন দিবারাত্র করিব রোদন | 
তব শবোঁপরি করি অশ্রু” বরিষণ | 
নিভাইব শোক জলে বিচ্ছেদ দহন " |] 

। কোমিনী কহিল) 'নাথ'কি কব তোমায়! 
তৰ গুণে বিগত ভলেম তব পায় | 
অ|মার আগেতে ষদি তব স্বত্যু হয়! 
অনাহারে দেহ পাত করিব নিশ্চয় [ 
তোমার বিচ্ছেদ দায়ে পাব পরিজাণ । 
দেঙপাতে শোকানল হইবে নির্বাণ” ॥ 

দৈবের লিখন যাঁহা কে করে খণ্ডন 
অগ্ে মেঈ রমণীর হইল মরণ | 
হচীগীবি প্রিয়া শোকে হইয়। কাতর 1 

করিল উন্মাদ তুল্য বিলাপ বিস্তর [ 
পূর্ন গরতিজ্জিত বাকা করিতে পালন । 
দিবা নিশি অশ্রবারি করিল বমণ | 
বিশেষতঃ বড় ভাল বাপিত তাহায়। 
তাহার বিয়োগে হৈল বাতুলের প্রায় ] 
শবের মঞ্ুসা লোয়ে প্রেততৃমে গিয়। 
শিরে করে করাখাত বিলাপ করিয়া 1 
দৈবে আপা দেই পথে করিতে গমন 1 
তাহার এ দশ চক্ষে করিল দশন | 
ক্ষভাবতঃ কারুণিক সেই মহাশয় | 
স্ুটীজীৰি প্রতি তিনি হলেন সদর 1 
জিজ্ঞাসা করিল তারে আলা মদাশয় ! 
“কি হেতু হয়েছ তুমি ক্ষঞ অতিশয় 71 
এত শুনি স্তুচীর্জীবি করিল উত্তর 
“ প্রেয়ুলী রমণী লাগি হয়েছি কাতির ॥ 

প্রাণাধিক। ভার্ধ)। মম অতি গুণান্বিতা | 
ইহার সশ কারে! নাহিক বনিতা ॥ 
গ্রেয়মী অত্যন্ত তাল বাদিত আমায় ! 
ততোধিক দেহ আমি করিতাম তায় | 

গড়িয়াছে প্রিয়া মম কালের কবলে 
সেই হেতু সদা ভাদি নয়নের জলে” ॥ 
(আনাবলে) “যদি তবপহী পায় প্রাণ 
হইবে পরম তু করি অন্থমান 2৮ ॥ 



৩৪ 

( দরঞ্জি কহিল) '*এ কি হয় মহাশয়?! 
উশ্বর কি হইবেন এমন সদয় 2] 
অলোকিকাশ্চর্ধ্য ক্রির| করিয়া গ্রচার 
দিবেনকি প্রাণপান ভাষ্যাকে আমার?” 
(শাস। কহিলেন) “ডঃখ কর পরিহার 
জোমার শোকেতে দয়া হতেছে সামার 

আমি তর রমণীকে দিব প্রাণদান | 
মনের উদ্বেগ হতে পাবে পরিত্রাণ" ॥ 
যাহার ইচ্ডায় লয় হদ্রন পালন! 
রমণীর অগা স ভাবক মেই ভান |) 
সেবিতুর নাম আস করিয়া স্মরণ | 
দর্জির রুমণীবে দিলেন জীবন | 
যুপ্পাখিতা শ্রায় ভোয়ে গোলেন্দাম পনী 
বাহির, সমাধি ভতে, হইল আপনি |] 
এন্প আশ্চর্য ক্রিয়া করি দরশন | 
স্ুচীজীবি হউলেক আনন্দে মগন | 
রমণীর প্রাথদাতা-প্রতি ভর্তিভাবে। 
উদ্যত করিতে ভ্ততি প্রেম পুর্ভাবে ] 
আসা কভে *“ গোরে জব বর ক্কারণ | 
কর ঠারে যেই করে সৃজন পালন "| 
এএবলি প্রবোধিযা আসা দবাবান ! 

তবায় দেস্থান হতে করিল প্রস্থান] 

গোলেন্দাম পুন নার প্রাগদান পেয়ে । 
বলিল আপন পতি মুখ পানে চেবে ॥ 
“ কেমনে ভঈটল এই আন্চমা বাশার | 
বল নাথ অবীমীরে করিয়। বিজ্ঞার | 
পতি মুখ মব তত্ত হভয়। জাপন | 
গৃনশ্চ কহিল শোয়ে গ্রফুলিত মন] 
“ পেকি তুমি 'গাতে নাথ! করি নিবেদন 

ভুরকীয় ইতিহাস! 

“ হে আমার হদয়ের আনন্দ দাঁয়িনে 1? 
তে'আমার জীবনের জীবন কাপিণি 1] 
হে আমার নয়নের আলোক স্বনপা। 
হে জামরি হৃদি বিলাপিনি গ্রেমধপা |] 
এ মৃঙাডুবন সুখ ভুঞ্জিবার তরে! 
বিনি ভাকা নিবি পুনঃ থিলাইল মোরে | 
অতএব চল করি গ্ভেতে গমন | 
মিথ,নভনিত সুখ তভুর্জিব এখন | 
ক্ষণকাঁল এই স্থানে কর অবস্থান! 
কেমনে এ বেশে।গিহে করিবে গ্রয়ান | 

তব ঘোগ্য পরিচ্ঠাদ করি আনয়ন | 
পশ্চাতে উভয়ে গৃহে করিব গমন ৮] 

এতবলি গ্রেয়লীরে রাখিয়। তখন | 
স্ুচীজীবি গ্বহে গেল আনিতে বসন | 
হেন্কালে তত্র দেশাধিপেৰ তনয়ু | 
দৈবাঁৎ সে প্রেংভৃমে হইল উদয় | 
আশ্চর্য হইল হেরি রাজান নন্দন | 
মৃতন্ডদ তা এক রমণী রতন | 
ভূুতলে শত নহে অন্য শব প্রায়! 

 জ্ভাবিয়া নপজ্জ কিছু না পায় উপায় | 
বিন্ময়েতে দেন স্থলে করিল গমন । 
পশ্চাং চলিল বত অন্ুচরগণ | 
শ্বিবনেত্রে দেখে মতা নহে দেকামিনী 
গীবিতা, পেকে যেন কন্দপ মোহিনী 

' মারীর নয়ুনভঙ্গি করি নিরীক্ষণ | 
নপ্জের প্রেমভাব ঠৈল উদ্দীপন ! 
ডাগপতি-শুভে কতে যতেক কিন্কর 
? যুবরাজ! এ রমণী বাপের আকর ॥ 
। যদি তব ষোগাজ্ঞান কর এ রামারে। 

মহ) গ্রাস হতে মোরে ফৈলে আনয়ন? 1 | অনুমতি হোলে লোয়ে যাই তবাগারে ” 
সেকি তব ভাল বাপা যাহার কারণ । 
পুনরায় আলোময় করি দরশম? | 
মরি তব কত গুণ কহিতে না পারি 
ভন্ম জন্মান্তরে আমি তূলিবারে নারি] 
যতদিন রব আমি এমঙ্ ভুবন | 
তাবত তোমার গুণ করিব স্মরণ ”] 
স্ববামার বচন বৈদদ্ধ আঁকর্ণনে | 
দর্জি উল্লামে ভাসে আনন্দ জীবনে | 

 প্ুকিত ভোয়ে কহে রাজার কুমার! 
“ মম্প্ৰপেতে এই বাসনা আমার | 
এর তুল্য কপবতী, কি কহিব আর! 
একক্রন নাহি অন্তঃগুরেতে আমার | 
কিপ্ত প্রথমেতে এরে জিজ্ঞতান এখন 21 

বিবাহিতা কিন্থা রাম অনুঢা এখন | 
যদি বিবাঠ্তা হয় কিবা গ্রয়োজন । 
চাভিনে'পতিকে.এর করিতে বঞ্চন ৮1 
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'পরেতে কিন্কর পেয়ে ভূপজ আদেশ। 
“ কামিনীকে জিজ্ঞালিল কারন বিশেষ | 
“হে সুন্দরি, যদি সা ন্হ রা ] 
অচিরে আনিয়া হও নপজ বনিতা "? 
(রমণী করিল)“ টন টি কই 
পরিণীত1 নহি আমি বিদেশিনী হই 1 
এতেক শুনিয়া সেই.তুপজ কিন্কর! 
খুলিয়া পরায় তারে আপন অন্বর | 
নপ অন্তঃপুরে ভারে লইয়া চলিল। 
তথা দাস স্বীয় বন্ধ খুলিয়। লইল | 
দব্রির রমণীর অদৃঞ্ঠ ফিরিল। 
রাগমহ্যীর তুলা বলন পরিল ] 
মনোল়খে রহে তথা হপজের সঙ্গে! 

কৌ হ্ককলাপে বঞ্জে অনঙ্গ গ্রসঙ্গে 1 

ইতিমধ্যে স্ুটীজীবি লইয়া বসন | 

শ্বান ভূমেতে আপি দিল দবশন | 
আপনার রমণীকে তথা না দেপিয়া। 
বিল বিলাপ বল শোক্ষার্ভ ইরা | 
“কে হরিল কোথা গেল গ্রেয়লা আশার 
হায় বিধি একি বাদ সাধিলে আবার] 

যতাবস্তা ভতে তারে যে পিল ভীবন | 

অনে'র ভোগেতে তারে দিলকি এখন? | 
যর্দি ই5] হয় তবেকি কহিব আর] 
তার যতাধিক টহল খাতনা আমার | 
কেমনে ইহাতে আমি করিব সংশয় | 
সেকি বিড়ছিবে যেই হইল সদয় 21 
তাহার শৌন্দধ্যে কেহ পাইয়। বন্ধন ! 
মোর মাথা খেয়ে বুনি করেছে ভরণ 1 
এবপ বলে আর ভামে অঙ্রতলে | 

পুনরায় শোকোদয় মনোছুঃখে বলে! 
$, 1লম। প্রিষোত্তম1 গ্রেয়পী আমার 
অবশ্য করিব আমি তোমার বিচার ॥ 
এইকপ মম হইতেছে অনুমান | 

পেয়েছ বিবিধ চে পেতে পরিত্রাণ | 
যে কোন স্থানেতে প্রিয়ে আহহ এখন | 
শিরাশ। হই ভথ। করিছ বঞ্চন [ 
হায়! আরো অগ্ুভব হতেছে আনার। 
শভনিতেছি যেন গ্রিয়ে ক্রন্দন তোমার ॥ 

৩৫ 

| এই কম্পনায় মম হাদি তেদ হয়! 

ৃ 

কোথায় রহিলে প্রিয়ে এমন সময় | 
তব আশ। পরিতাগ কতূ না করিব! 
তোমার কারণে আমি পৃথিবী ভমিব | 
যদি তুমি ধরাগত্রে শাকহ গোপন । 
তথায় করিব আমি তব অন্বেষণ ”» || 
এতবনি স্চীজীবি ভাষার কারণ ! 
বভজনে জিঙ্ঞাসিল তার বিবন্4 | 
লেক মুখে অবশেষ করিল অব | 

| তাহাব রন্ণী আছে র।স নিকেতন | 

। মথোচিভ 

ভাষ্যার সঙ্গান পেয়ে দরজি তখন 

সন্মান গণাম পুরসরে 
সবিময়ে নিবেদর নুপঙ্গ গোচরে 

। “ ভূপনিতনয় ওহে । সুবিচারধণরি 1 
| এই কি উচিত তব ভোয়েদগুধারি ৪1 

| 

| 
রাজকুমারের কাছে করিল গমন 

ূ 
। 

| বলেতে পরের দ্রব্য কর অধিকার । 
যাহাতে নাহিক কিছু সম্পন্য ভোম।ন [| 

তিন দিন হৈল লোয়ে ভাঙ্াকে আগ|র 

বিশেষতঃ অ 
1 

রাশিয়াছ, যবরাভ অশ্পরে তোমার | 

বরিহে মিনতি, মোরে ভইয়। সদয় | 
ফিরে দেহ মম দারা ভূগাল তশয় 21 

ঠগুনি পজত বাভিল অখন। 

সাবধান না কভিও ও এন্ধ রি বচন] 
শণ্জদতি বাতীত আমি নাতি আশি কান 

বিবাঠিতা নারী নাতি আমার আগ|ারে ৮] 
(ইচাভীবি কহিল)“ শুনহ সারোগাৰ 
শিশ্চয আমার যাধ অন্দরে ভে মর 11 
শুনিয়া কত্লি প্রুনং ঘুপের নন্দন | 
“' দেখাব তোমারে আমি মম ভাষ্)গ৭ 
কিন্ত যদি তব দার। ন1 পাও তাহায়। 
নিশ্চয় জানিভ আমি বধিব তোমায়? 
(দরগি কহিল) আমি করিনু স্সীবার | 
নাতি পেলে প্রাণ বন করিভ আমার 1) 
আমি জানি মম দারা আছে এ সদানে! 
আপনি প্রত্যক্ষ তমি দেখিবে নয়নে | 
ববে মম গ্রতি দৃষ্টি পড়িবে ভাভার। 
তখনি জানিবে দেই ব্রেশড়েতে ছানার 

আমি তারে জাশি ভালোমত 
তার মম সাধ্বীনারী নাহি এ জগতে» 

রি] 
€ ৪ 
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(ভূপ্ঞ বলিল ) “ দেখে হও মাধধান | করহ বিলম্ব যদি ইহার নিধনে | 
নাহি পেলে হারাইবে আপনার প্রাণ ”|। তবে আমি সবাঁকারে বধিব জীবনে 291 
এতবলি দাসে করে অনুজ্ঞ। তৃরিতে | 
ভার্ধ্যাগণে সুচীজীবি সন্মখে আসিতে ॥ 
আজ্াক্রমে ক্রমে ক্রমে দকলে আইল নৃপজের ক্রোধ নিরখিয়া অতিশয়! 
একজন তার মধ্যে বাকি ন। রহিল | | বাক্ষিয়! লইল তারে কিন্কর নিচয় | 
দর্জি যখন গোলেন্দামে নিরখিল1 | বধ্য ভূমি তারে লোয়ে গিয়া সকলেতে। 
“ এই মম সীমন্তিনী (ন্থপজে কহিল) ; উদ্যত হইল ফাঁসি কান্ঠে বলাইতে ॥ 
যাহার কারণে দুঃখ পেয়েছি অপার! : হেনকালে আসা সেই স্থানে উত্তরিল 
সেই এই, যুবরা! সন্সখে আমার ৮] | ঘাতুকেরে বিনাশিতে নিষেধ করিল 1 
তুপ্জ কহিল তবে গোলেন্দাম প্রতি! কহিলেন আসা," শুন রাজ ভৃত্যগণ 
“এই জনে চেনে] কি না ভুমি রসবতি £৮ ! বিনা দোষে কেন এরে করিছ নিধন'গ 
জানি বটে এই জনে মভীগ তনর। দালগণ আদার মর্যাদা রাখিবারে | 
এন তক্বর শ্র্ঠ ঢ্ দুরাশয় | ক্ষণঃ কাল ক্ষান্ত হৈল বিনাশিতে তারে] 
এই সে করিয়াইল দুর্দশা আমার। নৃগভ্ের অনুমতি করিতে পালন । 
দেখিয়াছ ভালমতে নয়নে তোমার | অবশ্য দর দিকে তার! করিতো নিধন ॥ 

এই দুষ্ট ভরি মম বদন ভূষণ | 
চিতা ভূনে লোম্েছিল করিতে নিধন ॥ 
কি জানি মদ্যপি আমি কি কাদিস্তানে 
এই হেতু গিয়াছিল বধিতে পরাণে | 
ভাতএব, যবরাজ! করি নিবেদন! 
কর উচিত রে যায় এখন ৮॥ 
রম টান মুখে শুনি গিঠুর বচন । 
সী? নীরব ভইঈল সেইক্ষণ | 
বগস্ুত তাভার এপ শিরুত্তরে। 

দোষী বলি অনুভব করিল অন্তরে] 
জেোধেতে কহিল, বেটা নিগ্াসধাতৰী 
নরাদম দম্থ্য তুই পরম পাতি | 
দাওয়া ক্র পরদারা বলিয়া আপন | 
রাজদণড, রে পাৰ! ন1 কর স্মরণ | 
দেখন করিয়াছিলি ই আচরণ | 
তাভার উচিত ফল তৃর্তহ এখন ৮] 
এতবলি যুবরাজ কে অনুচরে। 

আসা নদাশয় কহে ভত্যগণ স্থানে । 
“ এর ক্ষম। ক্বি স্পঞ্জ সমিবানে ” | 
এত বলি ভূপঙের সন্নিবানে গিরা। 
আদ্যোপান্ত সমস্ত কডিল বিস্তারিয়া [ 
শুনিয়া ধরেন্দসুত এই সমাচার | 
নিষেণিল স্রচীজীবে করিতে নংছার | 

গাঁমরী রমণী গতি হোয়ে জ্র্গমন | 

তার বিণিময়ে ভারে করিল নিধন | 

সচিব করিয়া ইতিভান সমাপন | 
হানাকিন প্রতি কহে, “ শুনহে রাজন | 
এই ইঠিভাসে হইলেন অবগত । 
রমণীর দুষ্টাচার প্রতারণা যত | 
আতএব আবুমামকারে, নররায়! 

সবিশেষ অন্বেষণ করুন তৃরায় ৮ 1 
(ভৃভূজ কহিল)” ইথে করিৰ যতন | 

' বধভূমে লহ এরে সারের তরে ”[ । যদ্দি অদ্য নাহি পাই তার অন্বেষণ | 
এতেক কহিল যদ্দি মভীপণন্দন | তবে ডেনো সুনিষ্ঠযু বচন আমার! 
গ্রচীজ্গীবি ক্রপুটে করে নিবেদন | : কল্য নুঞ্সিভানে আমি করিব দংহার »1 

'" ওহে যুবরাজ! করি অন্যায় বিচার | এতবলি সতাতক্গ করিয়া রাজন । 
বিন! অপরাধে প্রাণ বোধোনা আমার ৮; চলিলেন বনপথে মুগয়া কারণ | 
(হপজ কহিল) “ না শুশিব ওর ভাব! | প্রদোনে আপিয়া পুনঃ গ্রাদাদ ভিতন্ন। 
রেকিক্র! রা এরেক্রহ বিনাশ | ; রাণীনহ ভোসনে গ্ররত্ত নরবর | 
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মহিষী কহিল “ নাথ ! কহ বিবরণ21 একদিন সলমন ভুপে পরিহরি 
কেন না বধিলে নুজিহানের জীবন "21 কাননে প্রবেশে স্বীয় দারাপত্া স্মরি | 

_€ন্থপতি কহিল ) জেনে বচন নিজাস |! আপনার প্রেয়সীরে করি দরশন | 
কল্য ুর্জিহানে আঁমি করিব বিনাশ |; হধমনে তার স্থানে করিল গমন | 
যবে অভিযোগ কর বিকদ্ধে তাহার। পক্ষ দুটা বিস্তারিয়! পুলকিত কায়! 
আমার বাসন! হয় করিতে সংহার | বাদান করিয়া ওন্ঠ প্রেম লালসায় ॥ 
কিন্ত যবে নিষেধ করয়ে মন্ত্রিগণ | নধুদযত স্বপরী'র করিতে চন্বন! 
বিরত আমার মন করিতে নিধন |] দেখি বিহঙ্গিনী তারে কৈল নিবারণ | 
অতএব প্রাণ প্রিয়ে! করি অনুনয়! আপন নায়ক প্রতি কহে অভিম।নে | 
পড়েছি বিষম দ্বন্দে আমি এসময় ] “যাও হেনিষ্ঠুররাজ কি কাজ এখানে 
এক মাত্র পুর মম ও প্রিয় ললন1 1 | আমা চেয়ে যারে ভাল বাহ এখন | 
কেমনে নিদয় ভোরে বধিব বলনা 21 সেই সলমন স্থানে করহ গমন | 
অতএব এজনার রাখহ বচন | যার অন্নরোধে মোরে করিলে বর্ন | 
রূপাকরি কর মোরে ক্ষমা বিতরণ ৮1] | কি সুখে লভ।য় তার বক আনুক্ষণ | 
( মহ্ষী কহিল): মন্ত্রী হতে, নররায় ] : স্বর্ণপাত্রে উপাদেয় করিয়া ভোজন | 
উচিত বিথ্বান করা বিহিত আমায়] কিন্তা করি স্বর্ণের পিঞ্জরে শয়ন | 
জনকের তুল্য শুন তাদের বচন । এ নকল রথা সুখ জাঁনিবে নিশ্চয়! 

যাহাতে বিনুদ্ধ সুদ্ধ মানব নিচয়] 
তালবালা এক সুখ বিহঙ্গের পক্ষে [ 
মাহার মিলনে হুখ দুঃখ তদ্দিপক্ষে ॥ 
সেই ভালবাসা হেতু ওহে প্রিয়বর 1 

ভাবিকাল বেতীা স্থানে আছ নিরন্তর 1 
জান মম লহকারী নাতি একজন! 
তব মোরে সাত্কুল নভকিকারণ 21 

রঃ তব বিরভেতে নাথ যে দুঃখ আমাৰ! 
উপাধ্যান। তুমিত পকলি জান কি জি আর] 

শুনহে অবনীপতি ! আমি যে সময় : ভখিবাতে আমাদের সন্তান রক্ষণে। 
ঠিশাম বালিক। কালে পিতার আলয় ূ এস, হও সহকারী শীড় বিরচনে |] 
যে রদ্ধ| নিযুক্ত ছিল আমার শিক্ষায় । 1 এক আমি কত কই করেছি স্বীকার ! 
তার প্রমুখাং শুনিয়াছি সমুদার | করেছি সমস্ত পক্ষ ছিন্ন আপনার | 

কদাচ না দেখি তববাজ আচরন ॥ 
অত্যন্ত মমত! হেতু পুল্লের উপরে। 
বিশেব সন্ভাপ তাপ পাবে তুমি পরে ॥ 
বলি এক ইতিভাঁস করহ শ্রবণ 
ইহাতে হইবে তব চিন্তান্রধাবন » ॥ 

সলমন ভূপতির বিহঙ্গদিগের 
7 শি শি শাল 

উন সলমন মহীপতি।  প্রতক্ষ হতেছে নাথ শঠত1 তোমার । 
অনেক বিভ্ক্গ ছিল তাহার বসতি | । দেখ কত মনোদুঃখ দিয়াছ আমার | 
ধাঁশক্তি সম্পন্ন সবে সুন্দর শরীর । অশ্রেদ্ধেয় কর জ্ঞান হেন বনিভায়। 
কথা কখনেতে শক্ত স্বভাব গন্তীর | | প্রাণের অধিক ভাল যেবাসে তোমায় ৮] 
মানবের তুল্য কথা কহিতে পারিতা। বিহজিনী ক্রি স্বীয় কথা সমাপন । 
কর্ম রলায়ন ভাঁষে মনে। ভূলাইত | পুন২ বিহঙ্গের প্রতি হৈল কোপ মন। 
_ সেই সব পর্ষিমধ্যে শুক পক্ষি এক | | আপনর অণ্ড নব ভর্জন করিতে! 
যারে ন্পভাল বাপিতেন অতিরেক | | ক্রোধ ভরে দ্বিজ বধূ উদ্যতা। ত্বরিতে | 
অন্যান্য বিহঙ্গ হতেছিল সেসুন্দর1 | আপনার অণ্ড সব করিতে রক্ষণ | 
শন| বপক্ষতার অতি মনোহর | ত্বরিতে বিহঙ্গ করে পক্ষ গ্রসারণ | 



৩৮ 

সবেগে বিহগ দারা অণ্ডেতে পড়িল | 
নিঃংশেষে সকল ডিপ্প প্রায় সে ভাজিল 
প্রাণপণে দছ্বিজবর করিয়া যতন | 
এক মাত্র অণ্ড দেই করিল রক্ষণ [ 
তথাচ বিহগ বধু কুপিত অন্তরে! 
উড়িতে লাগিল সেই অগ্ডের উপরে ॥ 
শকুনার হেন কার্য করিতে বারণ । 
চ্চগুট বিস্তারিল শকুন্ত তখন | 
কিন্ত মনে মনে পুনঃ কব্িল চিন্তন | 
« স্বভাবতঃ নারা হয় কোপনা যখন | 

তাভাদের ক্রোধ নদী প্রবাহ বারণে | 
গ্রতিবাধা দিলেছুনো রদ্ি পায় ক্ষণে | 
এত চিন্তি অনুগত হইয়। তখন! 
প্রীতি ফুল্পনেত্রে তারে করে দবশন | 
কহে “প্রাণ প্রিয়ে রাখ আমার মিনতি। 
যাজাদিগো আমি গানে ভালবাশি অতি 
করিবারে ভিংনানলে আশুতি অর্পণ । 
প্রায় সকলেরে তুমি করেছ নিধন ] 
এক মাত্র আছে এই কুলের রা ] 
ইভারে নিদয়া হয়ে বধোঁনা সহস 
বরঞ্চ জীবনে কমি সভার প্লান 
ইথে কিছু বাধা আমি দিবনা তোমায়?» 
স্বনাথের করুণরক্তি করিয়া শ্রবণ | 
বিশঙ্গির ত্রোধ শান্তি ভইল তখন! 
আপনার কৃত রোধ করিয়। বিচার ! 
মনে মনে মনস্তাপ পাইল অপার॥ 
বিভঙ্গম স্কীয় রোষ করিয়া গোপন | 
বিবিধ বপেতে তারে করিল সান্তন] 
আরে! অনুতাপ কৈল আপনার মনে! 
স্বগননী হতে ধ্বংস তৈল পুক্রগণে ॥ 
অবশেষ অগু যাহা রক্ষা করেছিল ! 
সেই শেষ তাভার সন্তোষ জম্মাউল | 
অধামান্য ৰপ এক শাবক অ্রন্দর | 

অগু হতে বাহির সে হইল সত্বর॥ 
ঘেন সেই তাহাদের দুঃখ নিবারিতে। 
অধৈধ্য হইয়| শীষ, এল বাহিরেতে | 
জননীরে পুর্ব সুখ করিতে প্রদান | 
অণ্ড হতে শাবক হইল মুভিমান ॥ 
নব দাত ধিপ-তুত দশা মনোহর 
পীতব। শিরে! তারদেখিতে সুন্দর | 

: ৃ 

তুরকীয় ইতিহাঁল! 

গত-দেহ নীল-ক লোহিত লাঙ্গল 1 
চি কোন পক্ষি নাহি তার তুল ] 
নব প্রস্তুতের কপ করি দরশন | 

জনঞ্জননী মন আনন্দে মগন | 
এইবপে কাননেতে বৃক্ষের উপরো. 
দারাপত্্যা সহ শুক স্বখেকাল হরে ॥ 

হেথা মলমন হারাইর] সে বিতঙ্গে | 
ডুবিল মানন তার দুঃখের তরঙ্গে 1 
কফি হইল তার কিছু ন। পান কারণ! 
একারণ মন তার ভৈল উচাটন |] 
খুভবারে মান স্থান কান্তার কানন | 
অঙগেষণে অনুচরে করিল প্রেরণ ] 
শিপ্ত কেহ তাহার ন1 সন্ধান পাইল | 
আশিযা কলে নরপতিরে কহিল | 
অবশেব মলমন যক্তি প্তির করে! 
তার ৩ত্ত দুই পঞ্ষি পাঠান লত্বরে 1 
দেই জাতি কিশ্ত তারা লোহিত বরণ । 
বাপেতুল্য নহে কিন্তু গুনে বিচক্ষণ | 
বিশেখতঃ সলমন জানেন কারণ! 
এপগ্ন সমাধা বলে শা ভবে কখন | 
অঙতএব বক্ত গেন্ঠ ষে বিভঙ্গ গণ। 
হয় যক্ভি তাভাদিগে করিতে গ্রেরণ | 
এপ্াাৰণ লোতভিত বরণ পক্ষি ছয়ে 

পাঠালেন নুপ শুকে আনিতে নিলয়ে | 
হুপাদেশ পেয়ে সে বিহঙ্গ দুইজন | 
পঞ্চদশ দিবল করিল অন্বেষণ ॥ 
দৈবাবধীন তারা পঞ্চদশ দিনান্তরে ! 

স্কপীকতনু জ শুকে দেখে রক্ষোপরে | 
অবশেষ গিয়। ভারা শুকের নিকট | 
কহে নানা বিধ বাক করিয়। কপট | 
“ওহে শুক! তোমার বিরহে নররায় ! 
স্বভবন হতে তাড়াইল মে! বায় [ 
তোম| হারা হয়ে অতি কোপ ইহৈলভার। 
পঞ্ষিগণ প্রতি তার দয়। নাহি আর] 
একারণ অতি দ্রঃখ হতেছে অন্তরে । 
ফেমনে করিব বাস কানন ভিতরে | 
পাদেয় ভোজ্য খেয়ে ভূপতি আ | 

কেমনে কুৎমিত ফল খাইব কাননে ৮1 
(শুনিয়। কহিছে শুক ) ওহে তি 
আমিত এখানে আছি সুখে অভিশয় 1 



তুরকীয় ইতিহাস! 

আদার আন্গনা মোরে ভালবাসে অতি। 
মম অন্,রত্ত ভক্ত আমার সন্ততি |! 
আমি পদ্োহাকারে ভালবাসি অতিশয়! 

এ কাননে স্বর্গ সুখ তুল্যজ্ঞ'ন হয়| 
আমরা কাহারে প্রন্তি ভরসা না রাখি | 
খাউয়। রক্ষের কল মলোনুখে থাকি || 
মিথ্াাবাদ ছল পুর্ণ নপতির স্থান ! 
এ স্ঠান সেস্থান হতে নহে কি প্রধান? ] 

তোমরা অত্যন্ত ভাল হয়েছ যাঁভার | 
সে ভাল কি ইভা ভাল করঠ নিচার | 

বল দেখি সলমন নপ কি কখন! 

আপন সন্ত্রম পদ করিয়া যোজনা] 
এম্সখের কিছ তুখ হইলে বঞ্চিত | 
তিনি কি সমর্থ হন গ্রদানে কিঞ্িৎ 21] | 
মমাবন্তাযুক্ত যদি সবপ কতৃ ভন। 
আবণ্য স্বীকার মলে করিবে তখন || ঘ 
অত্রল সম্পদ তর পাত্িত্য প্রভৃতি] | 
থাকিতেও আপনাকে মানিবে অক্কৃতি || 
অতএব আাঁভাগণ শুনভ বচন 
মম সহ থাকি হেথা করহ বঞ্চন |] 
কিন্ত ইভ জান সভ্য প্রতিজ্ঞা আমার | 
এই স্ান ত্যাগ না করিব পুনর্বার » 1 
শুবের একপ উক্তি করিয়া শ্রবণ | 
ভাত।র। হইল অতি ছংখাঞ্িত মন |] 
পোল কর্পিঅ বাঁকা ভইলে বিফল | ূ 
পন্চা্ স্ককপ কে হইয়া সরল | 

তখন কহিল)“ সখা! করহ শ্রবণ । 

মন আমাদিগ্যে করেছে প্রেরণ ৮ | 

একথায় শুকবর হইল দুঃখিত | 
ঢই মত ভাবনায় তৈল ভাবান্বিত 1 
এব সলমন স্থানে হয়েছে পালন 

কেমনে গাদেশ উ।র করিবে ভেলন 11 
শতবার তার স্থানে পেয়ে উপকার 
কতগ্ন হবে না গেলে সভায় ভাঁভার | 
দিতায় কেদনে ভাজে গুল বনিতায় | 
নিরুপায় তৈল এই ই ভাবনায় 11 
ভাবিয়া চিন্থিযা কিছু উত্তর না পদ্লি! 
"তাবশেন বিহর্গিনী কভিতে লাগিল || 
যাও দোঁহে এই কহ ভূপতির স্থানে। 

তা 

৩৯৯ 

আঁমি এরে রাখিয়াছি করিয়া বারণ | 
কেমন আমার বাক্য করিবে লঙ্ঘন |] 
বিশেষ জানেন তিনি নারার কভাব! 

সহঙেতে পতি প্রতি করে ক্রোধ ভাব 
শুক বছমত জাঁনে শিইতাঁচরণ! 
প্রেয়লীরে প্রিয়তাঁষে কহিছে তখন | 
“ মম বাঁক্যে প্রাণ গ্রিয়ে কর অবধান | 
যোগ্য নহে নপতির করা অপমান || 

। অতএব স্থলেচিনো গ্রসন্না হইয়। | 
৷ মম পরিবর্তে গুজে দেহ পাঠাইয়া | 
| ইহাতেও ভবে কিছু শিষ্ঠতা রক্ষণ 
একারণ মম যুক্তি করহ শ্রবণ ,, 1] 
 ইহাতেও বিভঙ্গিনী সম্মতা নভিল। 
কি ভঙ বাক্যে শেষে স্বীকার করিল ॥ 
বিশেষতঃ রাজস্থাঁনে হতে পরিচিত । 
শুক স্বীয় সুতে শিখাইল বনু নীত | 
“ মনোযোগী হয়ে পুশ্র ভিত বাকাধর | 
এই তিন নীতি তুমি আগে রক্ষাকর || 
কদাচ নাকরো দুভাঁগার পহবাঁদ! 
প্রিয় জনগণ স্থানে থেকো ঝারমাস 1] 
কদাচিত কোশজনে কোরনা বিশ্বাস । 
সর্নদ] রাখিহ মনে উপদেশ ভাঁষ ,, 11 
এতবলি হ্গীয়স্তে পাঠাইয়া দিল ! 
৷ সেহ অতি শীষ রাজ সভায় পৌছিল 1] 
শুক শুতে নপ রাখিলেন মমাদরো | 
কিন্ত শুকে ভূলিতে না পারিল অন্তরে ॥ 
যদিও দেখিতে চারু দৃশ্য শুক সুত। 
কিন্ত শুক তুল্য নাহি ছিল গুণযূত |]! 
একারণ সলমন শুকের কারণ। 
লোঠিত বরণ পক্ষে করেন জ্ঞাপন 11 
তাহার1| কডিল ) “ ভূপ করি নিবেদন | 
আমাদের 2াঁধ্য ইহ নাহবে কখন || 
মণি শুক শিশু হইথে সহকারী হয়| 
তাহলে আনিতে পারি শুকেতবালয় ৮] 
রাজাদেশে তাহারা গিলিয়া দুইজন | 
বরাইল শুকপুল্লে ভয় প্রদর্শন || 

(কভিল )''যদ্যপি ভোরপিতাঁকেএখানে 
না আনহ চির বদ্ধ থাকিবে এস্ানে ৮0 
একথাঁয় শুকস্তুত লভয় হইল | 

(কাচ আনার পতি যাবে না সেখানে? |! তাভাঁদ্ের অভিমতে স্বীকার করিল || 
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পরে দুই লোহিত ধরণ পক্ষি সনে । 
শুকসুত চলে শুক আছে ষেকাননে | 
সে বনে প্রবেশি করি ছল গ্রকটন | 
জনকের কাছে মুত কহিল তখন |] 
“ওগো পিতঃ!কি সৌভাগ্যকহিবআমার 
তোমাদের মুখ দেখিলাম পুনর্বার 11 

যে বন্ধন হতে করিয়াছি পলায়ন | 
মরে যেন প্রনর্তবা1র পেলেম জীবন [| 
কিন্ত সেই ঈগরের প্রতি ধন্যবাদ | 
রূপায় নাঁশিল যিনি মম অবসাদ || 
আমি কোন সছুপাঁয় করিয়া চিন্তন | 
পিঞ্জর হইতে করিয়াছি পলায়ন || 
আঁরো! মম সৌভাগ্যের হইল ভূষণ | 
তোমাদিগে করিলাম সতর্ক এখন |] 
সলমন তোঁমাপ্রতি হয়ে কোপমধতি | 
অতি শীষ ব্যাধগণে কৈল অনুমতি | 
তারাঁমবে তোমাদিগে কবিয়া সতার। 
অচিরে লইয়া যাবে সাক্ষাতে রাজার 1) 
অতএব এই স্থান আশু পরিহরি | 
চল মন সঙ্গে অনাস্থানে বাস করি || 
পলায়ে আসিতে পথে অতি মনোহর । 
দেখিলাম স্থান এক বনের ভিতর [| 
অতি সে নিভৃত স্থল আশন্বা রহিজ | 
সেই স্থানে যাই সবে চলহ তৃরিত | 
আগত মুগয়ুগণ নাহিক বিলম্ব! 
এস সেই স্থান মোর। করি অবলঙ্গ ৮ [| 
মাতা পিতা পুত্র মুখে শুনি এ সংবাদ 
হইল দোহার মনে হরিষে বিষাদ |] 
নিরাপদে পুভ্র মুখ করি দরশন | 
হয়েছিল দোহভাকার প্রফুলিত মন | 
কিন্ত পুনঃ গুনি এ অশুভ সমাচ।র। 
প্রাভয়ে দুইজন ভাবিয়া অসার 11 
তৰ.জ বচনে কিছু উত্তর নাদিল। 
তুরায় সতের দহ উড়িতে লাগিল ] 
কিন্ত সেছুরাত্মা পুঁ্র কথিত স্থানেতে 
ন| লইয়া ফেলিসেক বাঁধের জালেতে | 
( রাজ্জীকহে )“মভারাঁজ ! কহি বিশেষ 
এই ইতিহাসে তুমি পেলে উপদেশ | 
পিতৃ বান্ধবতা পুত্রে না রাখে কখন। 
সময় পাইলে বধে পিতার জীবন |] 

তুরকীয় ইতিহাস | 

সম্পদ পদের লোভ হইলে অন্তরে | 
অনায়াসে জনকের গ্রাণ বধ করে! 
ইহার প্রতাক্ষ ফল পাইবে তৃরায়! 
যদাপি নন্দনে না বধহ মমতায় || 
তখন আপনি ভুমি কৰে এই ভা । 
কেন মহিষীর বাকো করিনে বিশ্বাম 
ভাঁয় আমি মহিযীরে অবিথবাস করে ! 
অবিশ্বস্ত হইলাম আপন অন্তরে ॥ 
অতএব মহারাজ বধহ নন্দনে | 
হস| বিলম্ব কিছু নাঁকর এক্ষণে + || 

একপে করিলে রানী কথ সদাঁধান | 
দুইজনে সুখে নিশি কৈল অবসান | 
প্রাতে উঠি নরপতি বসি সি হাঁসনে। 
আঁদেশিল কিঞ্করে পাতকে আনয়নে | 
রাজ্কীর বচনে তূপ হয়ে ক্রোধমতি | 
তনয়েরে আনিবাঁরে কৈল অন্ুগতি | 
হেনকাঁলে চতুখ সচিব ঘেই জন | 
নৃপৃতি সম্মখে কহে বন্দিয়। চরণ [| 

ই্থীওপিয়৷ দেশাধিশ্বর এবং তিন 
পুভ্রের উপাখ্যান | 

কহে মঞ্ীবর, “ ওহে মথপবর, 
বাক্যে কর অবধান | 

করি বিবেচন,কার্ধ্য আচরণ, 
যেকরে লেজ্ঞনিবান। 

পরীক্ষ। করি, বিশেষ চিত্তিযা) 
কম্মারপ্ত যেই করে। 

কর্তব্য কি নয়, ভাঁবে সমুদয়, 
শুভ ফল তাতে ধনে] 

ইখোপিয়া পতি, যুক্তি যোগে অতি 
হয়ে এ নীত্যন্থগত | 

তোদার স্বৰপ, বিষয়ে সে ভূপ, 
ভেবে বুদ্ধি বল হত! 

হৃুপতির জানি, ছিল তিন রাণী, 
সবে কপবতী অতি! 

তিনের গরেতে, জনমে ক্রমেতে, 
তাহার তিন সন্তৃতি || 

সবে যোগ্য বয়, শরল হৃদয়, 

গারলত। হীনমনে |. 
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গুণে গুণবান, কপে ফুলবাণ, 
“ থাকে নাধু আলাপনে ॥ 
শুন অপরুপ, বয়পে সে তৃপ, 

বিংশাধিক শত বর্ধ। 
দেখে শেষ কাল, চিন্তে মহীপাল, 

অন্তরে হয়ে বিমর্ষ | 
পরিহরি কাম, ভাবি অগ্থু যাঁম, 
কিসে পরিণাম রাখি! 

গতহল কাঁল, কাটি ভৰ জাল, 
বিভূর স্মরণে থাকি | 

এ রাঁজয এখন, করিতে বর্জন, 
উচিত আমার হয়! 

বাঁচি যে কদিন, ভাবি অনুপ্দিন, 
সেঈ অখিল-আলয় 1 

এ রাজ্যে আমার, দিয়া]! অধিকার, 
কাহারে অর্পণ করি । 

মাতে রহে যশ, নহে অপষশ, 
কোন সছুপায় ধরি | 

রাণী তিন জন, স্বপুল্র কারণ, 
জাঁনাইল মোর কাছে! 

কারে রাজ্য দিব, কারে বিডম্বিব, 
বিপরীত হয় পাছে] 

প্রিয় মহ্ষীর, আকিঞ্চন স্থির, 
দিতে মধ্যম কুমারে 

প্রথম সন্তানে, রাজত্ব প্রদানে, 
উচিত ন্যায়ান্থসাঁরে ! 

কনীয় নন্দন, বোধে বিচক্ষণ, 
বিবিধ গুণাকুপার ! 

আমার মনন, এই সে এখন, 
তারে দিতে রাঙ্ভার | 

কি বিহিত করি, কোন পথ ধরি, 
উপায় না পাই তার । 

করি বিপরীত, হবে বিপরীত, 
হিতে হবে অপকার ॥ 

সুযুক্তি এখন, এ দেহ পতন, 
করি দিহাসনোপরে। 

মম লোকান্তরে, ব্যবস্থা যা করে, 
তাই হবে অতংপরে ॥ 

তাঁহে হবে কিবা, ভাৰি নিশি দিবা, 
সুফল নাহি ফলিবে। 

; চ 

॥ বিবাদ দহন, জ্বালি পুর গণ, 
প্রজ্জারে আহুতি দিবে 1 

প্রস্তর কল্যাণ, করিবারে ধ্যান, 
উচিত সদা আমার! 

ডাকি গ্রজাগণে, এ কার্য সাধনে, 
তাহাঁদিগে দিব ভার ] 

এতেক চিন্তন, করিয়া রাজন, 
ডাকান প্রজ্ায় তবে! 

রাজার আজ্ঞায়, আইল সভায়, 
সচিবাদি প্রজাসবে |] 

( কহেন রাজন, ) “ শুন প্রজাগণ, 
সচিবাদি সভ্যগণে ! 

এক পদ মোর, সমাধি ভিতর, 
আর পদ সিংহাসনে ॥ 

হলেম প্রবীণ, মরি কোন দিন, 
অনুদিন ভাবি তাই। 

এইসে মনন, রাঁজ্জ আভরণ, 
লয়ে সখধামে যাই” | 

রাভার বচনে, কহে গ্রজাগণে, 
“ একি কহ নরপতি। | 

 দীঘ আম়ুধর, সুখে রাজা কর, 
পরমেশে রাখি মতি 1 

জগত -মঙ্গল, করুন মঙ্গল, 
রাজ্য পাল চিরকাল । 

তোমার রাঁজ্যেতে, থাকিব স্থুখেতে, 
এই সাধ মহীপাল!” | 

(শুনি রাস্তা কয়,) “ওজে প্রজাচয়, 
আমার বচন ধর] 

করি বিবেচন, সকলে এখন, 
যোগ্য মহীপতি কর21 

মম পুভ্র তিন, গুণেতে প্রবীণ, 
মহত মানব বং] 

মম রাজ্যোপর, কর দণ্ডধর, 
যারে হয় অভিমত” 1 &' 

ভূপতি বচন, করিয়া শ্রবণ, 
ক্ষু্ লবে প্রঙ্জাগণে! 

মুখে নাহি রব, সকলে নীরব, 
ধারা বহে দুনয়নে |] 

সভাস্থ নবায়, এক দৃষ্টে চায়” 
নৃপস্থত তিন জনে ৷ 
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কেহ নছে উন, মবে সম গুণ,. 
হেরে সন্দিহান মনে | 

নাহি হেন জন, করে নিরূপণ, 
বিশেষ বিচার.ককি ] . 

সবে নম বয়, গুণে গুণালয়, 
কারে নরপতি করি | 

সকলে বিম্ময়, হেরি সে সময়, 
হয়ে বন্ধ করল্বয় | ৰ 

'রাঁজার সচিব, বুদ্ধে যেন জীব, 
রাজার সম্মখে কয় 

“ হজন পালন, পুনঃ লংহরণ, 
যেজন কটাক্ষে করে। 

তমিজ্র বারণে, জ্যোতিঃ প্রকাশনে, 
জগত তিমির হরে! 

অখিল-নিধান, সেই ভগবান, 
করুন কল্যাণ তব | 

দাসের বচন, করহ শ্রবণ, 
রূপাকরি ধরাধব | 

তোমার তনয় তিন বিদ্যায় গ্রবীণ ! 
বপে গুণে তুল্য সবে কেহ নহে হীন | 
প্রতি পুজে তিন দিন দেহ রাজ্যভার | 
আমর! করিষ পরে ষথার্থ বিচার | 
বিশেষতঃ তবাঁদেশ আমাদের গ্রতি ৷ 
সাধারণ অভিমতে করিব ভূপতি ॥ 
রাজনীতি শাঁলন দক্ষতা আদি যত। 
তাহাদের ছার। ক্রমে হব অবগত 1 

গ্রতৃত সম্পদ আর মদিরা মেবন | 

ইহাঁতেই জান। যায় মানবের মন | 
উভয়ে ন| ঘটে যার চিত্তের বিকার । 
মেইসে জ্ঞানির শ্রেন্ত জানি সারোদ্ধার '” 
অমাত্যের পরামর্শে রদ্ধ নরপতি! 
তাহাতেই অভিমত কৈল শীনত্রগতি | 
রাণী তিনজনে স্ব্ব ফুতের কারণ । 
রাজ্যভার দিতে সপে কৈল নিবেদন] 
কিন্ত নরপতি তাহে নহিল মম্মত | 
রাণীদের ত্বষ্ট হৈল অভিলাষ যত | 
বপাদেশে জ্যেষ্ঠ পুভ্ত পেয়ে বাঁজ্যতার ! 

তুরকায় হাতহান। 

সুবর্ণ নিশ্মিত দণ্ড করিয়া ধারণ | 
জননীর কাছে আদি দিল দরশন | 
সুতে হেরি কহে রাণী « শুন বাছাধন ! 
মম উপদেশে কর রাজোর শাসন? | 
হইবে বদান্য অতি দীনে দয়াবান 1 
অকাতিরে অর্থ লব কর সুখে দান ॥ 
পরিবর্ত নাহি কর রাজের নিয়ম 
অবিরত মহতের রাখিহ সম্ত্রম | 
অপরাধী জনে দণ্ড কয়োনা কখন । 
পুজবৎ প্রজাগণে করহ পালন 1 

ইহাতে জগত বশ হইবে তোমার । 
অনায়াসে পিতৃ-রাজ্যে পাবে অধিকার» 

যেকপ করিল রাণী পুভ্রে উপদেশ! 
ইহাতে অভীষ্ট ফল ফলয়ে বিশেষ | 
মাতৃ বাক্য অনুসারে রাজার নন্দন | 
তৃতীয় দিবন রাজ্য করিল শাসন ॥ 
কিন্ত তাহে শুভ ফল কিছু ন1 ধরিল। 
অবিশ্বস্ত তাহে কিছু নুপজ হইল | 

তৃতীয় দিবস গতে মধ্যম নন্দন! 
সুখে আরোহণ কৈল পিতৃ দিংহাসন ॥ 
তাহার জননী, পুভ্রে হয়ে নেহ বতী! 
উপদেশ দিল তারে বিপরীত অতি 1 
কহিল কুমার প্রতি “ শুনহ বচন। 
অগ্রে মন্দ্রিদিগে তুমি করিহ বর্জন ] 
সদস্য পণ্ডিত বর্ণে দেহ তাঁড়াইয়া। 
পদলোভী ধনিবর্গে রাখ আনা ইয়া ॥ 
যারা স্বীয় স্বীয় পদ রক্ষার কারণ । 
অনুমতি করিবেক দিতে সিংহালন | 
পরেতে অভীঞ& সিদ্ধি হইলে তোমার । 
তাড়িত সচিব বর্গে রেখে পুনর্ববার” | 

মাতৃ উপদেশ পুভ্র করিলে শ্রবণ! 
বিপরীতে বিপরীত হইল ঘটন | 
প্রজাসবে বিরক্ত হইল সেই কাজে 
পজ নিন্দিত হৈল ধীমান সমাজে | 
তৃতীর বাঁদর গতে কনিষ্ক নন্দন | 

রাজ-পরিচ্ছদে উকল অঙ্গ শোভাঁতান্ব] সুখে আতোহণ কৈল পিতৃ লিংহাসন 



তুরকীয় ইতিহাঁল। 

স্বমাতাঁর উপদেশ ন1 করি গ্রহণ! 
জন লমাজেতে সে কহিল এ বচন | 
“ আরব দেশীয় এক উদাসীন বর | 
লিখিয়াছে নীতি এক পরম সুন্দর | 

“ যোষাঁদের পক্ষে দেব নিত্য-নিরঞ্ন ! 
করেছেন ভিন্ন এক অমর ভূবন” এ 
বিহিত সন্তরম আমি করি মাতা প্রতি | 
আর তাঁর উপদেশ তাঁলবাসি অতি | 
কিন্তু যে ব্যবস্থা আমি করিব লম্বন ! 
ইথে অনভিজ্ঞ! তার1,জানি সে কারণ | 
এতবলি ন্থপতির তৃতীয় তনয় ! 
লিংহাসনে বসিলেন প্রফুল্ল হাদয় ॥ 
গ্রথম দ্বিতীয় দিনে হুপতি নন্দন | 

. দক্ষ বিচারক বর্গে করে নিয়োজন | 
রদ্ধ ধীনম্পন্ম যত সেনার নায়কে। 
নিযুক্ত করিল আশু মনের পুলকে | 
রাজে)র শৃ্খল। বদ্ধ করে এইবপা 
দেখিয়া সন্তষ্ট বড় হৈল রদ্ধ তুপ॥ 
বিচার দক্ষত। মম পুজের কেমন | 
দশডনীতি বারে কি কপ বিচক্ষণ | 
ইহা জানিবারে রদ্ধ ধরণী-ভূষণ | 
আপন পণ্ডিত বর্গে করিল প্রেরণ 
মনীষালম্পন্ন রাঁজ সদস্য সকলে | 
যুবরাঁজ কাছে উপনীত কুতৃহলে | 
জনেক পণ্ডিত কহে তূপজের স্থান! 
“ সর্বকার্ধ্য দক্ষ তুমি গুণেতে প্রধান | 
কহ দেখি প্রশ্ন এক জিজ্ঞালি তোমায়। 
স্বৰপ উত্তর তুমি কহিবে আমায়? | 
রাজাদের কি কর্তৃবা বলহ এখন | 
সর্বদ! রাখিবে কাছে কোন২ জন 2৮ ॥ 
€ ম্ভীপ নন্দন কহে). শুন মতিমানা | 
অষ্টু জনে নৃপতি রাখিবে নিজ স্থান | 
ধীসম্পন্ন মন্ত্রী এক কার্য দক্ষ অতি! 
সংগ্রাম প্রবীর এক মুখা মেনাপতি ॥ 
রাখিবেক সুলেখক কার্য সম্পাদক | 
আরবী তুরক ভাষ! লিখিতে পারক | 
উত্তম ভিষক এক চিকিৎসা নিপুণ! 
সর্বদা রাখিবে কাছে জানি তার গুণ 

লদসা-গণ ব্াবহার দক্ষ | 

নিযুক্ত করিবে রাজ জানিয়া স্বপক্ষ | 
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ধর্মনিষ্ঠ উদাসীনে রাখিবে নিকটে | 
যাহারা ধন্ধের মন্ত্র কহে অকপটে | 
রাখিবেক গায়ক বাদক যতজন | 
যন্ত্র ষর ঘার। যারা মুগ্ধ করনে মন | 

রাজ বিষয়ক শ্রান্তি হইলে প্রবল | 
সুমধুর স্বরে করে পরাণ শীতল 1. 
মর্বগুণোপেত হইবেন ষে রাজন! 
সর্ববদ] রাখিবে কাছে এই অগ্ঠজন ৮1 
(আরেক পণ্ডিত কহে) “গুন গুণাকর! 
আমার প্রশ্নের কর প্রকৃত উত্তর? ! 
কাহার লহিত তুল্য হবে, যুবরাজ! । 
হুপ, স্থপ-রাঞ্, হপ প্রজার সমাজ? | 
হপতি অনীর আর সপ দেনাগণ। 
নৃপতির শত্রু সহ কিসের তুলন?”? ॥ 
(নুপসৃত কহে)“ তবে কর অবগতি । 
রাজস্ব প্রান্তর তুল্য রাখাল তৃপতি | 
প্রজাদব মেষ তুল শত্র ব্যান্র মম। 
সৈনিক-পুরুষ লব কুক্ধর উপম ৮» 
হেন সদুত্তর প্রাপ্ডে যত ধীরগণ | 
অধিক সন্তুষ্ট তার হউল তখন | 
ভূধর এসব বার্ত| করিয়। শ্রবণ ৷ 
আনন্দ নীরধি-নীরে হৈল নিমগন ॥ 
সন্তোষ -সলিলে সিক্ত হইয়। তখন | 
মনে মনে এইবপ করেন চিন্তন | 
“ আমার ষবীয় পুত্র গুণবন্ত অতি! 
লিংহাসন উপযুক্ত সদ। স্ুদ্ধমতি | 
মম অভিপ্রায় ব্যক্ত করার পুর্কেতে [ 
গ্রজাঁদের অভিমত বৃঝিৰ অগ্রেতে » 
এত চিস্তি মহীপতি হয়ে হধমন] | 
আপনার রাঁজ্যময় দিলেন ঘোযণ1 | 
“ কলা প্রাতে আমার যতেক প্রঙ্ঞাগণ। 

পরিধিয়। যথাযোগ্য বসন ভূষণ | 
নগর প্রান্তরে এক অনারত স্থানে | 

সবে আসি উপস্থিত হবে সেই খানে” | 
প্রজ্জাগুঞ্জ করি এই ধোষণা শ্রবণ | 

পরদিন প্রাতে সবে কৈল আগমন | 
শয্যা হতে গাত্রোণথান করি হপবর | 

দঙ্গে লয়ে তিন পুক্র মন্ত্রী অনুচর | 
রাজ পরিচ্ছদে হয়ে অতি সুশোভিত । 

জন্তার মধ আশু হৈল উপনীত ॥ 



8৪ তুরকীয় ইতিহাস । 

গ্রজাগণে সন্বোধিয়। কহেন রাজন! 
“ হে আমার প্রজাবর্গ ! করহ আবণ | 
আমার আক্ীয় অতি তোমর| সকলে । 
সকলে সন্তষ্ট থাক আমার কুশলে | 
অদ্য সবে আমার মর্যাদা পত্বিহর ! 
স্বীয় স্বীয় অভিমত সবে ব্যক্ত কর? | 
আমা হতে কোনমতে,ওহে প্রজাগণ!। 
ঈশ্বরের দৃষ্টে ক্ষুদ্র নহ কোন জন ॥ 
মহ! বিচারের দিন আঁদিবে যখন ! 
ঈশ স্থানে লবে মোরে স্বর্গদূতগণ | 
তোমাদের মধ্যে যারা অতি পুণাবান | 
ঈশ্বরের মমীপেতে পেয়ে উচ্চমান || 
আমারে হেরিয়। মবে অতি কোপ করি । 
তিরস্কার করিবেক মম বস্ত্র ধরি | 
ওরে দুরাচার রাজ1! পাপীস্ত দুম্মতি। 
রাজ্াকালে মে! সবারে দিয়াছ দুর্গতি | 
অণায় প্রজায় যত করেছ তাড়ন ! 

তার প্রতিফল ভোগ কর এইক্ষণ [ 
দে সময় তোমাদের বচন শুবণে | 
সমর্থ ন হব আমি উত্তর প্রদানে || 
অতি অগ্রতিভ হয়ে থাকিব নীরব | 
হইবে হবিত রোম মম অঙ্গে সব "| 
এত বলি নরপতি হয়ে ক্ষুমমন | 
রুমালে আপন আস্য কৈস আন্ছাদন 1] 
দর দর ধার বহি যুগল নয়নে । 
বদন তাপিয়া যায় নয়ন জীবনে 
মহীপের হেন ৰপ করি দরশন | 
ধরেশেদ্ধ পুক্র তিন করিল রোদন | 
গুঞ্জাপুর্ নকলেতে করে হাহাকার । 
নয়নেতে অশ্রপাত হয় অনিবার 11 
পতি নয়ন নীর মুছিয়। তখন । 
প্রনর্বার প্রজাবর্গে কহেন বচন || 
“ হে আমার প্রিয়াম[ত্য প্রজাগণ সব! 
রাজ্য চিন্তা ভার মম করহ লাষব? 11 
এ সংসার হতে আনি গিয়া! লোকাস্তর | 
ণুর্গতি না পাই যেন সমাধি ভিতর 1] 
মস্কার নেকীর স্বর্গদৃত দুইজন । 
যেন নাহি করে তার। আমারে তাড়ন 1 
এই বর্তম।ন মম পুঁজ তিল জন! 
যাঁরে ইচ্ছী| কর তারে রাতে বরণ ৮11 

এত শুনি প্রজাঁগণ কহে উদ্ভরবে | 
“ তোমার কুশল বাঁঞ্। করি মোরা লবে 
বর্তমান যাবৎ রহিবে বনুমতী ! 
তাবৎ স্ুখেতে রাজ্য কর মহীপত্তি | 
আমাদের মনোদছুঃখ কিছু নাহি আর। 
তব শিবোদয়ে শিবোদয় মোলবার 11 
ঈশ্বর প্রসন্ন হৌন আপন উপরে! 
তোমারে কুশলী সদ1 রাখুন অন্তরে 11 
যে প্রস্তাব আপনি করিলে মহীপতি ! 
আপনার ইচ্ছামত করুন সম্প্রতি | 
কুমার তৃতয় মধ্যে করি বিবেচন | 
যাঁরে ইচ্ছা অর্পণ করুন সিংহাসন 11 
শুন শুন প্রজানাথ ! করি নিবেদন । 
আমরা সম্মত ইথে আছি প্রজাগণ | 
যদ্যপি নিতান্ত ভার দেহ মোনবারে | 
তবে রাজাঁকর তব কনিন্ঠ কুমারে 211 
এতেক প্রজার বাক্য করিয়া শবণ [| 
নগরাত্যন্তরে প করি আগমন |! 
বিধিমত রাজধানী সুলজ্জ। কারণে | 
অনুজ্ঞা করিল ধত অনুচর গণে |! 
আরো বিচারেতে পুঁজে পরীক্ষা কারণ । 
তিন জন অপরাধী করিল প্রেরণ | 
আপনি পুজ্রের কাছে আসিয়া তখন | 
(কহে) “ গজ! অপরাধী এই তিনডান 
বাবহার অনুসারে করিয়া বিচার | 

' ইহাদের দণ্ড আজ্ঞা কর এইব|র 21 
এর মধো একজন তঙ্কর কপট! 
দ্বিতীয় যে হত্যাকারী,তৃতীয় লম্পট »| 
নপাজজ বাদীপক্ষে ডাকি রাজাজ্ঞায় । 
তাহাদের শুনিল। বচন সমুদায় 1 
(কহিলেন) ” দোষ আছে বিবিধপ্রকার 
স্যনাধিক হেতু দণ্ড বিধান তাহার 1 

লঘু দোষে গুরুদণ্ড উপযুক্ত নয়. 
কৈলে ন্যায় ব্যবহারে দুষ্ট অতি হয়| 
যদি কেহ দশমুদ্রা করয়ে হরণ 

কাটিবে তাহার হস্ত বিধান এমন [ 

নুপ নামান্ষিত ছাপ আছে সে মুদ্রায়! 
একারণ তক্করের হস্ত কাট। যায়! 
ধদি চোর বাম খুলি করিয়। যতন । 

হপ নামাঞ্ষিত মুদ্র। করিত হরণ || 



তুরকায় ইতিহাশ। 

তাহলে ইহার দণ্ড হস্তের কর্তন | 
মহম্মদ ভাবিজ্ঞের নিয়ম এমন |! 
( চোরের বিচার শেষ করিয়। তখন! 
খুনীর বিচার করে রাজার নন্দন )] 
অভিযোক্ত। গ্রতি কহে রাজার কোওর! 
“কাধ্যতঃ মনেতে দোষ'অনেক অন্তর 11 
এই ব্যক্তি পিতৃবধ মানস করিয় | 
নিবিভ কানন মধ্যে ছিল লুকাইয়1 11 
পিতৃবধে মহা! পাপ জানি ইহা মনে! 
অনুতাপ করেছিল ইহার কারণে |! 
এই হস্তগত ছিল জনক তাহার! 
থাকিতেও জনকেরে করেনি সংহার | 
দোষের কপ্পনা মাত্র করেছিল মনে | 
অস্ত্র ন। চালায়ে ছিল পিতার নিধনে [ 
অতএব এইজনে ক্ষমিতে উচিত! 
আমার মতেতে এই বিচার বিহিত 11 
(ধখন নরেন্দ্র-তুত ন্যায় ব্যবহারে! 

প্রর্ত্ত হইল লম্পটের সুবিচারে || 
আভিযোক্তা গণে কহে) শুন দিয়া মন 
ববস্থায় এই মাত্র করে প্রয়োজন | 
ব্যভিচারী জন-দোষ প্রমাণ করিতে | 
চাঁরি জন সাক্ষী প্রয়োজন করে ইথে | 
বাভিচার কার্য তার হেরেছে নয়নে । 
স্বকপ বচনে সাক্ষ্য দিবে চারিজনে 1] 
বিজ্ত হার দৈবাং করেছে দরশন | 
সংকণ্প করিয়া] তথ1 করেনি গমন 1 
বাভিচার কারী জনে করিতে বঞ্চন। 
আডিপাঁতি ষদি তাঁরা করে দরশন || 
তবে ন্যায় ব্যবস্থায় আছে এই ধারা । 
মহম্মদ বাক্য মতে দোষী হবে তাক || 
ভবিষদ্বক্ত1 মহম্মদ অবতার 
এই কথ1 অবনীতে করেন প্রচার || 
অন্যের দাম্পত্য যে করিবে দরশন | 
ঈশ্বরের স্থানে দোষী হবে নেইজন || 
লোক চক্ষে যে করিবে দাম্পত্য বিহার ৷ 
অপরাধ লইবেন ঈশ্বর তাহার || 
ইহাতে তোমরা দোষী হলে চারিজন। 
কন্দের উচিত দণ্ড পাইবে এখন » || 
এত শুনি চারিজ্জন হয়ে ভীতমন | 

হপাজজ স্থানে করে ক্ষমার গ্রার্থন।! 

8৫ 

তাদের কারৃক্তি সব করিয়। শ্রবণ। 
সবাঁকারে কৈল ক্ষম] নরেশ নন্দন 11 
তদন্তর বদ্ধ ইথোপিয়। অধিপতি । 
পুত্রের দক্ষতা দৃষ্টে আনন্দিত অতি |! 
করেতে ধারণ কৰি কনীয় নন্দনে। 
ষত্ধে বাইয়া তারে স্বীয় সিংহাসনে || 
যাবত অমাত্য বর্গে হইয়া বেছি | 
স্বতনয়ে করে রাজ সন্তোষ সহিত || 

“হে! আমার প্রিয়-পুভ্র গুণের ভাজন। 
তোমারে প্রদান কৈনু মম নিংহাঁসন || 
তুমি সে সুদক্ষ রাজ মুকুট ধারণে । 
ঈথর করুন বাপ থাকহ কলাণে || 
কুশলে করহ নদা রাজে)র পালন। 

অবকাশ পেয়ে করি ঈশ্বরে সাধন» [1 
রাজার কনিষ্ঠ পুজ্রে পাইয়া রাজন। 
প্রচ্াপুর্জ মনকলেতে আনন্দে মগন 1] 
ভক্তি ভাবে সকলেতে হয়ে এক মন । 
ঈশ্বরের কাছে করে মঙ্গল গ্রার্ধন। 1] 
নব নরপতি পেয়ে মকলে নম্দিত। 
রাজ্যময় উৎসব হইল অগুমিত 1] 

উপাখ্যান সমাধান করি মন্ত্ীবর | 
করপুটে কহে হাঁনাকিনের গোঁ,র || 
« মহারাজ! শুনিলেত কথোপসংহাত্র ৷ 
কি কঠিন বভিচার করিতে বিচার! 
তথাপি আপনি এক রমণীর ভাষে | 
উদ/ত হয়েছ প্রাণতুলা পুত্র নাশে |] 
কোরাণে ঈঞর বাক্য লিখিত এমন | 
যেজন করয়ে স্বীয় রিপুর দমন | 
ক্রোধ ৰপ মহা রিগ্ু বশ্যহয় যার! 
বর না লন কতু অপরাধ তার]! 

কয়েছেন মহম্মদ এই সে বচন! 
ক্রোধ অশ্েরামরজ্জ যে করে যোজন || 
শত্রু বর্গে ক্ষমা করে যেই নদাশয় 
তাহার মঙ্গলোদয় চরমেতে হয় || 
মহ! বিচারের দিনে সেই পুণ্য জন | 
ঈশ্বরের এই কথা করিবে শ্রবণ || 
“ হে!আমারপ্রিয়োত্বম সেবক নিকর। 
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়াছ নিরন্তর | 



৪৩ 

অনন্ত সুখের ধামে পাইবে নিরাস | 
স্বগীয় কামিনী সহ করিবে বিলাল ৮1 
আরো দূতগণ ইহা কবে উচ্টৈঃস্বরে। 
গাতোলহ ক্ষমাশীল মানব নিকরে || 
শক্রগণে ক্ষমা! করিয়াছ যেইজন | 
সুখেতে নকলে আইস সুখের ভবন * || 

মন্ত্রি এপ বাক্যে পারস্াধিপতি | 
পুজ্রের বিনাশে ক্ষান্ত হইল সম্প্রতি ॥ 
যে অবধি দোষ তার ন] হয় প্রমাণ | 
তাবৎ তাহার মাহি বধিৰ পরাণ ॥ 
এতেক চিন্তিয়া মনে পারস্য রাজন । 
সত] ভঙ্গে স্বগয়াতে করিল গমন 1] 
প্রদোষে আপিয়। গ্ুহে হয়ে আনন্দিত 
ভোজন করিল স্থখে মহিষী মহিত ॥ 
নুজিহান স্বত্যুবার্তা নাকরি শ্রবণ | 
কালপেয়ে ভূপে রাণী করয়ে ভত্্সন 1 
মহিষীর তিরস্কারে বন্মতী পতি । 
করুণা বচনে কন কামিনীর প্রতি ॥ 
”হে প্রিয়ে আমার দোষ না লও এখন! 
আমি তব অন্থুগত জানিবে কারণ | 
অদ্য মন্ত্রী শুনাইল এক ইতিহান 
তাহাতে অন্তরে বড় পাইলাম ত্রান ॥ 
অবিচারে প্ুজ্রে মম করিলে সংহার |: 
ঈশ্বরের ক্রোধ রদ্ধি হইবে অপার! 
এহেতু উপায় কিছু করিতে না পারি। 
করিব সুতের দণ্ড বিশেষ বিচারি+॥ 
(মহ্ষী কঙিল)গুন নরেন্দ্র প্রধান । 
তব মন্ত্রীবর্গে ভাব অতি জ্ঞানবান ! 
মহত মনুষ্য তার। যাৰলে তা হয়! 
বিশ্বাস তাদের বাঁক্য কর সমুদয় | 
বঞ্চিত হইবে তুমি তাহাদের ভাষে! 
আপনি উদ্যত হবে আপনার নাশে ॥ 
তাদের কথায় ভ্রান্তি জম্মেছে তোমার! 
আপনার বিবেচন। কৈলে পরিহার ॥ 
যেমন জনেক ভূপ নদস্য বচনে! 
ভ্রান্তযুক্ত হয়েছিল আপনার মনে ॥ 
সেই কথা মহারাজ করহ শ্রবণ! 
কিঞ্চিত হইবে তব ভ্রমাপনয়ন” ॥ 

তুরকীয়' ইতিহান। 

তোগ্রলবি ভূপতি এবং তীহার 
পু তৃতয়ের উপাখ্যান। 

সৃত্যুকালে তোগ্রপ্গবি ভূপতি সুজন | 
আপনার তিনপুজ্রে করি আবাহন ॥ 
কহিলেন জননাথ “শুন পুক্রগণ ! 
আমার অন্তিম কাল উদ্য় এখন ॥ 
লইতে আমার প্রাণ আনিয়া এখানে । 
যাবৎ ন! রাখে শির মম উপাধানে ॥ 
তাবৎ তোমরা সবে হয়ে স্থিরমন | 
মম উপদেশ কিছু করহ শ্রবণ | 
স্থখেতে করিবে ষদি জীবন মাপন ! 
আমার এ বাক্য তবে করিহ পালন'*॥ 
পিতার একপ ভাষে পুর তিনজন | 
বিষাদ-সাগর-নীরে হইয়া মগন | 
বলে,তাতঃ! উপদেশ করুন জ্ঞাপন! 
অবশ্য করিব মোর! সকলে পালন" | 
এত শুনি সুপ কহে প্রথম নন্দনে ! 
”আমার বচন পুজ্র পালিবে যতনে 1 
আমার রাজত্ব ভুক্ত যতেক নগর! 
প্রত্যেকে গাথিবে এক প্রাসাদ সুন্দর! 
মধ)ম তনয়ে রাজ কহেন তখন । 
নিত্য বিভা কোর এক রমণী রতন ! 
কনিষ্ঠ নন্দনে তবে কহেন রাজন! 
যে যে দ্রব্য পুত্র তুমি করিবে তোঁজন | 
অন্তিম কালীন, এইবচন আমার! 
মৃক্ষিত নবনী মধু করিহ আহার £ 
এতবলি তোগ্রলবি ধরণীঈশ্বর ! 
দেহ পরিহরি উত্তরিল লোকান্তর ॥ 
সথপতির জেষ্ত পুত পিতার নিদেশে ৷ 
এক এক প্রাসাদ নিম্মিল গ্রতি দেশে | 
প্রতিদিন পার্ধিবের মধ্যম তনয়। 
এক এক সুরমণী করি পরিণয় ]. 
পর দিন পরাতে তারে করয়ে বর্জন 
এইৰপে করে পিতৃ নিদেশ পালন ॥ 
কনীয় নন্দন নিজ পিতার আজ্ঞায়। 
মধু ননী ভিন্ন আর কিছুনাহি খায়. 
পের নন্দন তিনে একপ করিতে ৷ 

দেখিয়! সুধীর এক লবিস্মিত চিতে | 
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তাহাদের সমীপেতে হয়ে উপনীত! 
কহিতে লাগিল করি সন্মান বিহিতা 
»শুন যুবরাজগণ! করি দিবেদন | 

পিতৃ উপদেশ যাহা করিছ পালন | 
সবিশেষ মন্ম বোধ করিতে না পারি 
পালন করিছ হয়ে বিপরীতাচারী | 
এর মম্ম তেদ আমি করিব এখন | 
শুনিলে হইবে সব দংশয় মোচন | 
তোমাদের অনুষ্ঠিত কার্যের সমান | 
বলি, সবে শুন এক অপূর্ব আখ্যান | 
প্রেন্েলিকা তুল্য তব পিতৃ উপদেশ! 
পশ্চ।ৎ করিব ব্যাখ্যা মন্ম লবিশেষ | 

তুরক দেশেতে এক ছিলেন রাজন | 
ধর্মনিষ্ক জ্ঞানবন্ত বুদ্ধে বিচক্ষণ | 
খশীষ্ট ধর্্মরত বহু প্রজ্ঞাছিল তাঁর! 

নিয়মিত রাজকর দিতন। রাক্তার |] 
তাদের বাধিক কর আদাঁয় কারণ। 
জনেক গোমস্ত। রাঁজ1 করিল প্রেরণ | 
মহীপ কি্কর তথা হলে উপনীত। 
খীষ্ট-শিষ্য সকলেতে হইয়। মিলিত || 
এ বিষয়ে কি কর্তব্য এই মে কারণ । 
সভাকরি মকলেতে করয়ে চিন্তন || 
তাহাদের মধ্যে এক ধন্নাধ্ক্ষ ছিল | 
সবাবে সন্তাধি সেই কহিতে লাগিল || 
“ যখন মহীপালয় পাঠাবে আমায়! 
প্রশ্ন এক ডিজ্ঞামিব তাহার সভায় | 
যদি রাজ নিজে কি সদস্য কোনজন। 
পারয়ে আমার প্রশ্ন করিতে পুরণ 11 
তবে তারে রাজস্ব করিব সম্পূদাঁন। 
অন্যথ। আপন স্থানে করিব প্রস্থান ৮ || 

এ যুক্তি সুযুক্তি বোধ সকলে করিয়া 
বপালয়ে ধম্মাধ্যক্ষে দিল পাঠাইয়। ॥ 
বহু উপহার ষহ আর রাজকর | 
লয়ে ধম্মাধ্যক্ষ গেল রাজার গোচর | 
অবনী-নাথের পদে করি শির নত। 
সঙ্ রম ঘহিত কথা কহি নানা মত! 

কহে “ নিবেদন শুন ধরণী ঈশ্বর! 
প্রশ্ন এক জিজ্ঞামিৰ তোমার গোচর | 
যদি তুমি কিন্বা তব স্তাসদ কেহ! 
প্রকৃত উত্তর যদি মম প্রেশ্শে দেহ | 
তবে নিয়মিত কর করিব প্রদান | 
অন্যথা অশক্ত মোর আছি তব স্থান”! 
শুনি নরপতি কহে হউক এমন । 
আমার সভায় আছে বহু বিজ্ঞ জন | 
ম্ুকঠিন তব প্রশ্ন হইবে নিশ্টিত | 
একারণ কহিতেছ সাহস সহিত | 
স্বীয় মভাসদ বর্ণে করিয়া আরতি । 
ভূপতি কহিল লেই উদালীন প্রতি! 
কিবা তব প্রশ্ন তবে বল মহাশয় 
উত্তর করিবে মম সদন নিচয়” | 
রাজাদেশ ধন্মাধ্যক্ষ করিয়! শ্রবণ । 
যাম্য করাঙ্গ'ল নব করি প্রসারণ | 
সত্যগণ সমক্ষেতে তালু দেখাইয়া । 
পুর্দৎ ভূমি লগ্ন কৈল ঈষদ হাদিয়। ॥ 
(কহিল) রাজন! এই প্রন্ন যে আমার! 
সকলে মিলিয়। কর উত্তর ইহার” | 
(ধাজা কহে)” এ প্রশ্খের মন্মাবধারণ | 
করিতে আমার শক্তি নাহি কদাচন” 
মন্ত্রিবর্গ আদি ষত পণ্ডিত সকলে | 
ভাবিতে লাগিল তার। বদিয়। বিরঙ্গে 1 
ইহার সন্ধান কেহ করিতে নারিল। 
উত্তর প্রদানে সবে অশক্ত হইল ॥ 
কোবরাণের কয়াধ্যায় করি দরশন | 
করিতে লাগিল তার! প্রশ্ন মমধন | 
নীরব হইল সবে বাক্য নাহি দরে! 
লজ্জার মলিন মুখ বিষাদ অন্তরে | 
একজন নাস্তিকের ঈঙিত চাতরে। 
ভন্ধপ্রায় কলেরে নীরিক্ষণ করে] 
সভামধ্যে বিরক্ত হইয়া একজন! 
মহীপ দমীপে আমি কহিল বচন | 
“কি লাগিয়া,মহারাজ ! করি নিবেদন! 
মভাস্থ নকলে মিছ! করিছ চিন্তন? ॥ 
উদানীন মোরে প্রশ্ন করুক জিজ্ঞাস] । 
এখনি উত্তর দানে পুরাইব আশ” ॥ 
এ কথা শ্রবণে দেই উদাসীনবর 1 
আঙ্গলী বিভ্ভারি দেখাইল নিজ কর ॥ 
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এইৰপ নয়নেতে করি নীরিক্ষণ 
যবন-পণ্ডিত মুক্টি দেখায় তখন ! 
পুনঃ খীষ্ট উপাসক আপনার কর! 
সংলগ্ন করিল তালু ধরণী উপর 
যবন পণ্ডিত ইহ1 করি বিলোকন | 
করি আপনার কর উর্ছে প্রসারণ | 
পণ্ডিতের কর ভঙ্গি করি দরশন। 
উদাসীন হৈল অতি সন্তোধিতমন | 
আপন প্রশ্নের পেয়ে প্ররুত উত্তর । 
ভুপতিরে অর্পণ করিল রাজকর | 
বহু অনুনয় আর করি নমস্কার! 
বিদায় হইয়। গেল আপন আগার | 

উভয়ের কর ভঙ্গি করি দরশন। 
ঘপেব বুভৃতসাহৈল জানিতে কারণ |] 
জিজ্ঞানা! করিল রাজ। পণ্ডিতের প্রতি | 
”এর কিবা মন্ম মোরে কর অবগতি” | 
(পণ্ডিত কহিল)ভূপ! “অবধান কর! 
যেইকালে উদাসীন দেখাইল কর | 
করভঙ্গি ক্রমে এই জানাইল মোরে! 
চাপড় মারিব তব বদন উপরে | 
সেইকালে আমি মৃ্ি দেখাইনু তায়। 
জানাইন্থ ঘুষ্টাঘাত করিব তোমায় | 
পরে তূমে কর লগ্ন করিল যখন | 
জানাইল ভঙ্গিক্রমে এই সে কারণ | 
যদি তুমি মুষ্টাধাত করহ আমায়! 
গল হস্ত দিয়া ভূমে ফেলিব তোমায় ] 
ফেলিয়া চরণ তলে এমন চাপিব | 
তখনি তোমার অঙ্গ দ্বিখণ্ড করিব 
যেমন মাড়াই মোরা শন্বুক নিকর! 
সেইকপ করিব তোমার কেবর ॥ 
এ ঈঙ্গিত বুঝি আমি কহিন্থ তাহারে । 
যদি তুমি হেনৰপ করহ আমারে | 
হস্ত উত্তোলন করি কহিলাম তায়! 
বহু ভর্ঘ। হতে আমি ফেলিব তোমায় 1 
তোমার শরীর খণ্ড ভূমে না পড়িতে 
খাইবৰে তোমারে যত খেচর পক্ষিতে॥ 
এইঈবপ কর ভঙ্গি করি পরম্পরে। 
পবম্পর ভাব জ্ঞাত হই পরম্পরে» ॥ 

স্পা শী 

পণ্ডিতের মুখে ইহা করিয়া শ্রবণ | 
সভাস্থ সকলে হৈল অতি তুষ্টমন | 
বহুমতে তারে বহু প্রশংসা করিল 
তার বুদ্ধে নকলেতে বিস্মিত হইল ॥ 
আপনি হ্পতি বনু প্রশংস1 করিল । 
পঞ্চশত স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিল] 
বিস্ময় হইয়া রাজ ক্ষমতায় তার! 
অলামান্য লোক বলি করিল স্বীকার | 
কহেন পঞ্চিতে ভূপ ৮» শুন ধীরবর ! 
তোষার উপায়ে আমি পাই রাজকর ! 
অতএব কৃতজ্ঞতা করিতে স্বীকার 
তোমারে দিলাম আমি এই পুরস্কার” ॥ 
এতাধিক নৃপ তুই হৈল তারোপর। 
এ সংবাদ জানাইল রাণীর গোচর [ 

রাজপদীএ সংবাদ করিয়া শ্রবণ | 
অতিশয় অট্রভান করিল তখন | 
মহ্ষীর হেন হানা তেরি ধরাপতি! 
বলে »প্রিয়ে! রম্য বলি হাসা কর অতি» 
রাণী বলে *এইমাত্র মনোরম্য এতে । 
খণ্ডিত হয়েছ তুমি পণ্ডিত বাক্যেতে” | 
(শুনি বাঁজা1 বলে)”ইহ1 সম্ভব কি হয়? । 
পগ্ডিতেরে অপরাধী কর কি আশয় ” ॥ 
রাণী বলে »আমার কথায় কিব। করে । 
ডাকায়ে জিজ্ঞাস কর উদ্ালীনবরে | 
সে জন করিবে তব ভ্রম সংশোধন 
মনের সন্দেহ দূর হইবে তখন” | 
রাণীর বচন রাজ করিয়। শ্রবণ । 
উদ!সীন তত্তে লোক করিল প্রেরণ | 
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা শীন্র অনুচর | 
উদালীনে লয়ে আইল হপের গোচর 11 
রাঁণী বলে * উদাপীন ! করি নিবেদন! 
করেছে পণ্ডিত তব মস] পুরণ [| 
এইক্ষণে আমাদের এই সে প্রার্থন। 
বক্ত ৰপে কহ তব সমস্াকারণ » [ 

এ কথায় উদাসীন হয়ে বন্ধকর | 
কহিতে লাগিল রাজ রাণীর গোচর || 
“কর পঞ্চাঙ্ুল আমি দেখাঁঞ্ছ যখন! 
জিজ্ঞাসিন্ কেরাণের ভ্তোত্র বিবরণ 11 
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পঞ্চ স্তোত্র আন্ে যাহা ফোরাণ ভিতর | মহীপ কহিয়াছিল মধ্যম কুমারে। 

' ঈশ্বর প্রেরিত কিনা কহ অতঃপর? প্রতিদিন নারী এক বিতাকরিবারে | 

আমার ইঙ্গিত বন্ধি পণ্ডিত তোমার ; ইহার তাৎপর্য এই কর অবধান। 

 মুঝি দেখাইয়া কৈল নিঙ্ান্ত তাহার | : নিত্য শুত কার্য এক কোর অনুষ্ঠান | 
যখন ভক্ষিতে আমি করি করার্পণ | প্রাচীন গুণজ্ঞ যাঝনিক কবিগণ | 

জিজ্ঞামিনু ধীরবরে কহ বিবরণ | সুকার্ধ্য কুমারী ভুল্য করেছে বর্ণন |. 
স্বর্গহাতে কেন হয় বারি বরিষণ | কনিষ্ঠ কুমারে কয়েছিলেন রাজন । 

ইহার সিদ্ধান্ত করি তুষ্ট কর মন] ননী মধু মাখা দ্রব্য করিবে ভোজন | 

পণ্ডিত আপন কর করি উত্তোলন। ইহার তাৎপর্য এই জানিবে নিশ্চয় | 

' সিদ্ধান্ত করিল তার অতি স্ুচিকন 1: মিষ্টভাষী বদান্য হইবে অতিশয় 
শস্যের বর্ধন হেতু হয় বরিষণ | 1 সকলেরে তুষ্ট কোর বিনয় বচনে 

_ কর তঙ্গি দ্বারা মোরে জানায় কারণ ॥ | অকাতরে কোর দান দিনহীন জনে | 
অতএব রাঁজপন্থী! করি নিবেদন | প্রশংদ1 করিবে ইথে লোক সমুদয় | 
কোঁরাঁণেতে এ উত্তর আছয়ে বর্ণন] | পদের গৌরব রদ্ধি হবে অতিশয়” | 

' এত বলি বিদায় হইল উদাসীন | র 
স্তব্ধ গ্রায় হইলেন তৃপতি প্রবীণ | 
উন্নাসীন মুখে শুনি এই বিষরণ | রাজ্পীকহে মহাঁরাজ,তোমারসমাজমাজ, 
রাপীর বিকট হাদা হইল ল্ফুরণ || সচিবাঁদি গ্রবঞ্চক অতি | 
নরেশ সন্তুষ্ট হৈল রাণীর উপর। ' | তাদের কপট ভাষে, বুদ্ধিবত্তি সব নাশে, 
অকারণ হাসা নহে হইল গোঁচর | ক্রমে ভবু সুমতি কুমতি |! 
তদবধি হপতি করিল এই পণ মন্সিবাক্য বাগুরায়, পড়োনাহে নররায়, 

বিস্ত অনোর বাক্য না হবে কখন) পুনঃ প্রনঃ করিহে বারণ। 

উপাখাান সমাধান করি ধীরবর।.  রাখিতেআপন প্রাণ, হও তুমিত্বরাবান, 
তোগ্লৰি পুজদিগে কহে তদন্তর | ৃ 
“ দেইকপ যুবরাজ ! তোমরা সবাই! 
জনকের অভিপ্রায় কেহ বুঝ নাই | 
তাঁর উপদেশ মস্মঅর্থ সদর্গনে | 
কেহই পারক নহ জানিলাম মনে” 

কুন্তানে করিতে নিধন” | 
এইকপে রাজরাণী, বলিয়। বিবিধ বাঁণী, 

তপতির রাগ বাড়াইল। 
নূপ কাটিন্েহ স্ত্রে,বধিতেআপনপ্ুত্রে, 

রাণী স্থানে গ্রতিজ্ঞা করিল] 
এতেক শুনিয়া কহে রাজপুজ্গণ | প্রভাতে অবনীপতি, হয়ে অভি ক্রোধ 
“আপনি তাহার ৰাঁখা। করুন এখন" | মতি, বার দিয়! বসি পিংহাসনে । 
বিধান কহিছে * তবে করহ শ্রবণ | রাঁজ-কার্ধ্য ছিল যত, করিলেন বিধিমত, 
শুনিলে হইবে নব ভরমাশনয়ন | | লচিব অমাত্য বর্গপনে || 
ভে পুক্রে যবে রাজা কহে এই বাণী | ৷ পরেরাজা ক্রোধভরে,ঘা তুকে অনুজ্ঞ!করে 
প্রতি নগরেতে এক কোর রাজধানী॥ 1! নুগ্চিহাঁনে নিধন করিতে। 
ইহার মন্ধ্ার্থ এই জানিবে কারণ! পঞ্চম নচিব যেই, হেনকালে আমি সেই, 
করিবে ধনির সহ মৌহাদা বন্ধন | মৃপ আগ্রে কহে ক্ষু্ চিতে | 
প্রতি নগরের ছুই চারি ধনি সনে। | প্মহারাঁ্ করি নতি, কপাকরি পুত্রপ্রতি, 
-রাখিবে প্রণয় সদা পরম ষতনে | | অদ্য প্রাণ বধো ন1 তাহার । 
কি জানি কদাচ যদি ভাগ্য মন্দ হয়। বিহিতকর্তবা ষাহা,কাঁপি করিবেন তাহা, 

তাহাদের আলয়েতে লইবে আশ্রয় | রাঁখ এই প্রার্থনা আমার | 

[ ই] 
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একথা শ্রবণ পরে, কহে ভূপ মন্ত্রীবরে, 
'্যদ্রি রাখি প্রার্থনা তোমার! 

তধিন কি কবআর, ভঙ্গ হবে অঙ্গীকরি, 
মহিষী করিবে তিরস্কার» | 

শুনি 'পবাণীচয়, মচিব বিনয়ে কয়, 
মহারাজ কর অবধান] 

স্্রীক্গাতিদুঃশীল1 অতি, কপটী কুটিলমতি, 
কড়ু নহে বিশ্বাসের স্থান | 

কত প্রাজ্ঞ গ্রন্থকার, করিয়াছে অবিস্তার, 
যোবাদের দোযষাদোষ যত। 

নারীতে বিশ্বাযার, অচিরেসংহারতার, 
দেই জন জ্ঞান বুদ্ধি হত || 

ঈশ্বর করুন হেন, মহিষীর প্রেম যেন, 
তোম। প্রতি থাকে নিরন্তর! 

যেমনআপনান্তরে, ভাবিয়াছ একান্তরে, 
তাঁতে যেন নহে মতান্তর |! 

কিন্ত নারীবশ যেই, যাঁতনারভাগী সেই, 
কতু সুখী নহে মেই জন। 

এর এক ইতিহাস, কহিবারে করি আশ, 
কুপাকরি করুন শ্রবণ” | 

তুরকীয় ইতিহাস! 

কেরে! বালী সে জন স্বব্যবসানিপ্ূণ 1 « 
সমস্ত নগর মধ্যে খ্যাত তার গুণ। 
মে ভন যতনে লয়ে মালিক-মাজীরে | 
বন্্রের পীবন শিক্ষ। করায় অচিরে | 
অতি অপ্পদিন মধ্যে ভূপাল-নন্দন | 
দরজির কার্জে হৈল অতি বাকক্ষণ ॥ 
নীচ কন্মে পুত্রে প কৈলে নিযোজন 
শুনিয়া বিস্ময় হৈল নগরের জন | 
ধরাপাল বুদ্ধে করি দোষের অর্পণ | 
গোপনেতে উপহাস করে কত জন] 
যেই জন্য নপতির তানি শঙ্কা হয় 
অচিরে তাহার ফল ফলিল নিশ্চয় 1 
কাল প্রা সমাটের হইলে নিধন | 
জেন্ত পুপ্প পাইলেন রাজ-দিংভাসন ॥ 
মালিকাসক্রাফ তাহার অভিধান! 

। বড়ই নিষ্কুর সেই খলের প্রধান | 
প্রাপ্ত হয়ে স্বীয় পিতৃদত-দিংহালন । 
অনুচর প্রতি আজ্ঞা করে সেইক্ষণ ॥ 
বলে “দূত যাহ শীন্র আমার আজ্ঞায়। 

মালিক-নাজীরে শীত্র আনহ্ ত্বরায় | 
তাহারে বিনাশি এই করিব শাসন | 

রাজকুমাঁর মালিক-নাঁজীরের 
উপাখ্যান | 

কালাযুন নামে ভূপ ইজিপ্ত নগরে! 
লৌর্দ্য বীর্ঘযান্বিত ছিল ভূবন ভিতরে | 
এক দিন নরপতি প্রাসাদ ভিতরে ৷ 
নিজনে করেন চিন্তা আপন অন্তরে | 
সম্পদ অচিরস্থায়ী চপলার প্রায়। 
ক্ষণে অভ্যুদয় হয় ক্ষণে লয় পায় ॥ 
অস্থির। চপলা লক্ষী ব্াপিয়। ভূবন 
করেন বিবিধ খেল! লয়ে নর গণ | 
অতএব মম প্ুজ মালিক-নাজ্ীরে | 
শিপ্প বিদ্যা শিক্ষা কিছু করাব অচিরে | 
যদ্যপি অদৃষ্ট তার কতু মন্দ হয় 
সে সকল অনুকূল হবে অসময় 
এতেক চিন্তিয়। ভুপ, কনিষ্ঠ নন্দনে | 
পাঠান জনেক সুচীজীবীর মদনে | 

শশী শী প্প্পা পাশা শালী 

না হয় আমার রাজ্যে বিদ্রোভাচরণ'” ॥ 
মালিক-নাভীর থাকি দরজি-ভবন | 
অগ্রজের অভসন্ধি হইয়। জ্ঞাপন 
দীনবেশে স্বীয় ৰপ করিয়া গোপন ॥ 
তীর্ঘ যাত্রিকের মহ করিল গমন 1! 
মাহাস্ত ফকির সঙ্গে মিলিয়! তৃরায়ু। 
কিছু দিনে উপনীত হইল মক্কায় 1] 
যেই কালে মিলি যত তীর্ধবাত্রিগণে | 
যেতেছিল তত্র দেব মন্দির দর্শনে | 
সেইকালে নপঙ্কুত যাইতে যাইতে ! 
মুখবদ্ধ খোলে এক পাইল দেখিতে | 
কি আছে তাহার মধ্যে ন জানি কারণ । 
তুলিয়া আপন কক্ষে করিল গোপন । 
থোলের মধ্যেতে কিবা করিতে দর্শন 1 
সমধিক চঞ্চল হইল তাঁর মন | 
কিন্ত পুনঃ ভাবে মনে পের তনয়। 
সবার সাক্ষাতে দেখা উচিত না হয়! 
প্রনর্বার ইহ! মনে কৈল নির্ধারণ । 

। ক্রিয়া লাঙ্গে গুপ্ডে ইহা করিব দর্শন 1 
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ইতমধ্যে সেই স্থানে করিল শ্রৰণ | । «এতেক উতলা! কেন ওহে মহাশয় । 
জনেক পণ্ডিত অতি করিছে ক্রন্দন |]  জেনেছ কি তব ধন গিয়াছে নিশ্চয় | 
ছুই খণ্ড প্রস্তর লইয়া দুই করে। আর কি বচন তুমি করনি স্বীকার! 
প্রহার করিছে আপনারু বক্ষোপরে ॥ । যেদিবে তাহারে দিবে অধেক ইহার” ॥ 
এই কথা পুনঃ পুনঃ করে উচ্চারণ একথা শ্রবণে বুধ কবিল উত্তর | 
'ভারালেম সব মম উপাজিত ধন | অপরাধ ক্ষম মম ওহে গুণাকরঃ | 
পরিশ্রম লঙ্ধ মম সম্পদ সমস্ত | অধিক আত্লার্দে আমি হইয়। বিশ্দিত | 
মকলি আছিল এক থোলের মধাস্থ | তব প্রতি বাবভার করি অনুচিত ] 
ওহে ভ্রাতাগণ' শুন মম নিবেদন অনুগ্রহ করি এস সংহতি আমার । 
যদি কেহ পেয়ে থাক আমার সে ধন | ূ অবশ্য পালিব আমি মম অঙ্গীকার" | 
প্রনঃ তাহ! মম প্রতি করিয়া অর্পণ! । এতবলি মালিক-নাীরে সেইক্ষণ। 
ঈশ্বরের প্রিয়কার্ধ্য করহ লাধন | আপন বাসায় বুধ লইল তখন 1 
ঈশ্বর শপথ আঁমি সত্য করি এই খুলিয়া থোলের বদ্ধ করিয়া চন্বন | 

মেজের উপরে তাহ! করিল স্থাপন | 
(মালিক-নাজীর ভেবেছিলেন অন্তর । 
থাকিবে কিঞ্চিৎ স্বর্ণ থোলের ভিতরে । 
'আশ্চষ্য হইল অতি করিয়া দশন। 
থোলের ভিতরে আছে বিবিধ রতন | 

যেদিবে আমারে অদ্ধ অংশপাবে সেই» 

নিবাশে বিষাদে খেদে হয়ে ক্ষ মন ! ৯৭ 
এই ৰূপ বলে আর করয়ে ক্রন্দন ॥ 
তাহার কাতর উক্কি করিধা শ্রবণ | ' চুনি পান্না মরকত হীরক প্রচুর । 
ভঈল কবণা পুর্ন তীর্ঘ যাত্রীগণ | ৷ অসুল্য দ্ষ্প!পা মণি তষোকরে দুর | 
বিশেষতঃ নপন্ুত মালিক নানীর! | তদন্তর ধীরবর লয়ে রত্তণ | 

সমভাগ করি তাহা করিল স্থাপন ॥ তাহার কারণে অতি হইল অস্থির [ 
নপতি নন্দনে করি প্রিয় সঙ্বোধন। হইয়া করুণাপুর্ণ নরেশনন্বন | 

আপনার মনে মনে করিল চিন্বন || . ; বলে “ এই ঢুই ভাগ তোমারি এখন | 
ধ্যদি এই খোলে আমি না করি অর্পণ | কিন্তু তুমি দুই ভাগ করিলে গ্রহণ | 
পরিবার সহ হবে ইভার নিধন ॥ আমার অন্তরে দুঃখ ভইবে এখন | 
অন্যে ঢূঃখ দিয়া নির্ভ সখের চিন্তন | ৷ যদি তুমি এক ভাগে হও হরমিত | 
করা যোগা নহে কতু সাধুর লক্ষণ | আমার অন্তরে দু,খ না হবে কি9িত”, | 
যদি সামি রালস্ত না হয়ে কখন। | মালিক নাজীর একে রাজার ভনয়। 
হইতাম অতি দীন নর অভাঙ্ন | বুদ্ধিমান সুবিশীত পর স-হাদয় || 
81 ন্গা ধীর প্রতি উত্তর করিল সেইক্ষণ | 
অনায়েতে পরধন করিতে গ্রহণ | তব দেয় এক ভাগ করিব গ্রভণ | 
এতেক চিন্তিয়া পরে মহীপনন্দন | হ্পজের সততায় হয়ে হরধষিত | 
পণ্ডিতের দেই থোলে দেখায় তখন॥ . পণ্ডিত কহিল আশীর্রমচন সহিত | 
বলিলেন” এই কি তোমার ভারাধনঃ|| । "ঈগ্রর করুন তব মঙ্গল বিধান । স্বব্বপ সবার কাঁছে করহ জ্ঞাপন” 1 | কুশালে থাক তুশি গ্ুরুষ গ্রণান] 
পণ্ডিত দেখিয়া থোলে হয়ে হরষিত | | ভব সম মানব শ| দেখি কভু আর। 
ঘপজের কর হতে লইল তরি ] এমন ভনেতে শোডে পথিবীর ভার ] 

বাতা দেখিয়া তার মালিব-নাজীর | | এখন মন্তব্য কিবা বলহ তোমার | 
খলিল পণ্ডিত প্রতি বচন গভীর 1. | গ্রঙে যাবে কিনা যাবে সাঙ্গেতে আমার ॥ 
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দেবের মন্দিরে আমি করিব গমন | 
প্রার্থনা করিব বহু তোমার কারণ ॥ 
তাহাতে হইবে আশু মঙ্গল তোমার ! 
অশেষ শক্ষট হতে পাইবে নিশ্তরি”” ] 

ঈশ্বর আদেশে ষেন নুপের তনয় । 
কিরে দিল তারে সেই রত সমুদয় ॥ 
(বলিল) পণ্ডিত শুন আমার বচন। 
মম মঙ্গলার্য যদি করহ প্রান । | 
তোমার লমন্ত এই রত্র গণ হতে । 
অধিক করিয়া আমি দিব বিধিনতে ॥ 
তবদত্ত ধন ফিরে দিলাম তোমায়! 

প্রার্থনায় চরিভার্থ করই আমায় | 
এবচন আকর্ণন করি ধীরবর ! 
নৃপজের মতভাঁয় বিম্ময় অন্থর 
মক্কার মন্দিরে তারে লইয়া সাদরে 

দ্, হস্ত করি ধীর বিভৃধ্যান করে ॥ 
তাহার মঙ্গল স্তোত্র করি উচ্চারণ! 
মালিকে কহিল কহ স্ব্তি সুবচন | 
পণ্ডিতের অনুজ্ঞায় রাজার কুমার ! 
সিদ্ধ হউক তব বাঁক্য কহে বার বার 
তার পর অব্যক্ত ধ্বনিতে ধীরবর। 
করিল প্রার্থন1 বজ ঈশ্বর গোচর | 
সমাপ্ত হইল তার অভীষ্ প্রার্ধন | 
সুখান্তরে কহে ধীর ্পজে তখন | 
ংতবজন! প্রার্থনা করিনু বিভু স্থানে । 
যাহ যুবা এবে তব বাসনা যেখানে] 

করিবে মঙ্গল তব জগতকারণ ! 
তোমার বিষাদ রাঁশী হইবে মোচন ॥ 

পণ্ডিতের কাছে লয়ে বিদায় তখন! 
পথে ঘেতে রাজপুত্র করেন চিন্তুন | 
কি করি আমার দশা কি হবে এখন | 
কোন স্থানে এইক্ষণে করিৰ গমন |] 
যদি আমি কেরে] রাজ্যে যাই পুনর্বার। 
করিবে আমার ভাতা জীবনে সংহার | 
বরঞ্চ পণ্ডিত দেশে করিব গমন! 
তথাচ স্বদেশে নাহি দিব দরশন ॥ 

ভুরকীয় ইতিহাস! 

কিন্ত কারে নাহি দিব মম পরিচফ ! 
পরিচয় দিলে শেষে ঘটিবে সংশয় | 
পাইলে আমার বার্তা কোন দুষ্ট জন । 

। অর্ধ লোভে করিবে সে আমারে নিধন | 
| এতেক মন্ত্রণা করি ভূপাল-বন্দন! 
ূ পণ্ডিতের অন্বেষণে করিল গমন ॥ 
। পথ মধ্যে প্রনং তাবু পেয়ে দরশন | 

ূ কহিল তাহার প্রতি বিনয় বচন ॥ 
ূ “কিবা মাম ধর তব কোথায় নিবাস! 

পরিচয় দিয়! পূর্ণ কর অভিলায?” | 
পণ্ডিত তাঁহার প্রশ্নে করিল উত্তর | 
€আবুনশ নাম মম বোগদাঁদে যর” ] 
ূ মালিক-নাজীর কহে শুন মহাশয়! 

1 দেখিতে সে দেশ মম ইচ্ছা অতিশয় | 
| কপাকরি যদি মোরে লহ সঙ্ষে করে। 
অধিক সন্তষ্ঠ আমি হইব অন্তরে | 
তোমার যতেক উষ্ু করিব রক্ষণ | 

| পথমধ্যে কোন ব্লেশ নাপাবে কখন” ॥ 
পণ্ডিত তাহার বাঁকে সম্মত হইল 

। বন্ুম্ধর1পতি-সুতে সঙ্গেতে লইল | 
। কোগদাদে দুই জনে করিলে গমন | 
। পণ্ডিতের প্রতি কহে রাজার নন্দন ॥ 
। শুন মহাশয় এক মম নিবেদন | 
| মম জন্য বায়ে তব নাহি প্রয়োজন ] 
। তোমার দেশেতে কোন দির দোকানে 
ৰ আমারে নিযুক্ত করি দেহ সেই স্থানে” ॥ 

র 
ূ 

পণ্ডিত তাহার বাক্যে সম্মত হইল ! 
ডানেক দর্জির কাছে তাহাকে রাখিল ॥ 
সে জন বিখ্যাত অতি স্বকার্ধ্য নিপু! 
ূ সমগ্ত নগরী মধ) খাত তার গুণ ॥ 
৷ পরীক্ষা করিতে দেই রাজার কুমাঁরে। 
দিল এক স্ুবসন কাটিতে তাহারে ] 

মালিক-নাজীর ছিল সুনিপুণ তায় । 
পরি পাটি পে তাহ! কাটিন তবরায় | 
সুচীজীবী হরষিত করিয়া দর্শন! 
অন্য সুচীজীবীগণে দেখায় তখন | 
তাহারা সকলে দেখি গ্রশংস। করিল 
দেশোময় হপজের সুখ্যাতি রটিল | 
দরজি তাহার প্রতি হয়ে কপাবান। 
প্রতি দিন অদ্ধ মুদ্রা করিত প্রদান ॥ 
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তাহাতে আনন্দে অতি মান্িক-নাজীর! উভয়েতে রৃতিষজ্ঞ করি সমাপন! 
সময় ধাপন করে হইয়। নুস্থির ॥ হুপজ্গে ললন1 দেখাইল বহুধন [ 
.এইৰূপে হরে কাল রাজার নন্দন | সুবর্ণ রল্পত আর হীরক নিকর | 
এক দিন তথ1 এক হইল ঘটন | চনি পান্না মরকত দেখিতে সুন্দর | 
আবুমশ নামে সেই পণ্ডিত যেজন | এই সব দেখাইয়া কহে সেই ধনী । 
অতিশয় ক্রোধঘৃক্ত ছিল তার মন | এব স্ত্রীধন মম জেনে! গুণমণি || 
আপন রমণী সহ করিয়া! বিবাদ | যখন আমাকে ত্যাগ কৰবেছে পণ্ডিত! 
রাগভরে কৈল তারে বহু কটুবাদ | র মম অধিকারে সব আঁনিবে নিশ্চিত | 
বলে পর পাপীমুলী কিকাজি হেথায়] | যদি তুমি কাল মোরে ত্যাগ নাহিকর। 
অদ্যাবধি আমি তাক্তা। খরিনু তোমায়া। | এলব ধনের স্বামী হবে গুণাকর | 
এই কথা মুখ হতে হইলে নির্গত আর আমি চিরদাসী হইব তোমার । 
তাহার কারণে কৈল মনস্তাপ কত] সেবিব ও পাদপছ বাসনা আমার” | 
গ্রহিণী রাখিতে গৃহে সাধ ছিল তার! 
কাজির বিচারে তাহে একে ঘটে আর]. 
কালি বলে নারী তুমি করেছ বর্জন । ূ মালিক নাজীর কহে এ কথা শ্রবণে 
পুন তু হইবে তব রমণী এখন | তবে মম প্রতি বল দেখ বরানণনো | 

আন্যদ্ূন তাহারে করিবে পরিশয় ! যদি তবপতি মম প্রতি করি বল! 
লেভান ষদাপি ত্াজে পাবে পুনরায়” | তোমাধনে কেড়ে লয় কি করিববল” ॥ 

কি করে পণ্ডিত আছে ব্যবস্তা এমন | (কামিনী কহিল) €তাহে চিগ্ক1 নাহি আর 
আন্যথ] করিতে নারে কাজির বচন |॥ রাখ বিশ্বা তাজমোরে সেইন্ফা তোমার” 
মনে মনে শেষে এই করিল চিন্তন! মালিক-নাজীর কহে) «শুন প্রাণেশ্বরি 1 
মালিক নানীর অতি সরল সুজন | যদি হেন হয় তবেকিহতে নাডরি॥ 
মক্কাইতে বোগদাদে এনিছি উহায়। ! আমার এ দেহে রবে যাবৎ জীবন । 
অবশ্য সদ্ত্রম কিছু করিবে আমায় |  তদবধি তোমারে না করিব বর্জন | 
আমার বচন সেই কতু না লঙ্ঘিবে। বূপবতী গুণবতী তুনি হে যুবতী! 
অবশ্য আমার দারা আমারে সে দিবে ] | ধন হতে নহন্থুন তুমি রলবতী | 
তাহা-কেই হল্লাস্থির করাযূক্ত হয়” | দরিদ্র পাইলে পরে অমূল্য রভন | 

দর্ভির ভবন হতে আনিয়া তাহারে । যদ্দি বিধি মিলাইরা দিল তোমাধনে | 
রমণী সহিত রাখে আপন আগারে 1 | রাখিব তোমারে সদ জদি নিংহাসনে ॥ 
পণ্খিতরমণী হেরি ঘপজ-বদন | নয়ন প্রহরী বৰে অলিমিষ হয়ে। 

এ মন্্রণ! মন মধ্য করিঙ নিশ্চয় | | কদাচ তান্িতে নারে থাকিতে জীবন | 

তাহার প্রণয় জালে পাইল বন্ধন [ মনে। অভিলাষ পুরাইব তোম। লয়ে 1. 
মালিক-নাজীর হেরি পণ্ডিত দারায়। ূ যখন তোমার পতি আঁদিবে লইতে | 
অমনি পড়িল তার প্রেম বাগুরায় | কেমন বভার করি দেখিবে অক্ষিভে” | 
উভয়ের প্রতি পড়ে উতয়ের মন। পরদিন আবুনশ অতি প্রত্যষেতে। 
উত্তয় উভয় প্রতি করিল ঘতন | আইল স্বদার যুব আছে মে গ্ৃহেতে |] 
পরম্পর হয়ে দোহে পুলক "অন্তর । অর্ধ পথে যুব! তারে করি দরশন | 
মনের যাবৎ ভাব করিল গোচর | মহা বদনে করে প্রিয় সম্ভাষণ 
উভয়ের অভিলাষ ছিঙ্গ যত মনে! «তব প্রতি বড় বাধ্য হলেম এখন | 
সমস্ত করিল ব্যক্ত গ্রেম আলাপনে | ; মিলাইয়া দিলে মোরে রমণী রতন ॥ 
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যাবত জীবীত রব এই মতা ধাম | 
মুক্ত কণ্ঠে তাবৎ করিৰ তব নাম” | 
(পণ্ডিত কহিল) খ্যুবা করহ্ শ্রবণ | 
রমণীর প্রতি তুমি ফিরায়ে বদন ॥ 
এই কথা ওর প্রত্তি কহ তিনবার। 
অধ্যাবধি তোঁমারে করিনু পরিভার ” |] 
(নপঙ্গ কহিল) শুন শুন মহাশয় । 
এবপ কথনে তাপ পাই অতিশয় | 
আমার দেশেতে বড় কলক্ক তাহার । 
যেন আপন দারা করে পরিহার | 
বড়ই কলক্কী হয় দারাত্যাপীজন | 
তাঁর অপমান সবে করে সর্বক্ষণ | 
হেন দোষে দোধীহতে বলোনা আমায় 
কত না ত্যজিব আমি মম বনিতাঁয় || 
যখন বিবাঁভ আমি করেছি ইভাঁরে | 
তখন রাখিব মদ] হৃদয় মাজারে 9 | 
এবপ্ শ্রবণে ধীর কহে পুনরায়! 
“ একি ওহে যুবা কর কোভুক আমায়? 
মালিক-নাঁজীর কহে এআর কেমন | 
তবমহ পরিহাসে কিবা প্রয়োজন? |! 
মনোমত রামা আমি পেয়েছি এখন! 
পালন করিব ঞারে যাবৎ জীবন || 

বিশেষতঃ ভোমাহতে আমি মহাশয় 
এ নারীর উপযুক্ত নাহিক সশয় | 
অতএব এর জন্য করোন। চিন্তন | 
বিফল হইবে তব লব আকুগ্চন ৮11 
পণ্ডিত একথা শুনি হইল বিস্ময় | 
বলিল)“বিধি কি ফেরে ফেলিলে আমায়? 
এ কেমন হল্লা করিলাম মনোনীত | 
এখন যে করে মম আশায় বঞ্চিত || 
কেমনে ভমের দাস হয়ে জীবচয়। 
হিতাহিত নাহি মানে বিচার সময় ।1 
শপথ করাই এরে এই সেআশয়। 
আমি যা বলিব তাঁহ। কবিবে নিশ্চয় || 
সে বরং ছিল ভাল নিত স্বর্ণচয়! 
এ যে দেখি মখের আহীর কেড়ে লয় 
( এতেক চিন্তিয়া ধরি যুবার চরণে । 
বলে) “ক্পাকরি দেহ মম নারী ধনে 1] 
ঈশ্বর করুন এবে কল্যাণ তোমার! 
কুশলে থাকহ সদা বাসন! আমার 1 

তুরকীয় ইতিহাস। 

নির্ববেদ যাঁতন1 আর দিয় না আমায় / 
ধন্দের দোহাই ভাই দেহ বনিতার”? 1] 
পণ্ডিত মিনতি তারে করিলেক যত! 
কিছুতেই মন তার নহে অন্যমত | 
অবশেষ মনে এই করিল চিন্তন | 
রমণীর আছে শক্তি আকধিতে মন 
আর এই মনোমধ্যে বাসনা তাহার! 
কিসে শীন্র যুবাতারে করে পরিহার ॥ 
অতএব প্রিয় ভাষে কহিল ঘোষায় ! 
“শুন এক কথা বলি প্রেয়ুসী ভোমায় 1 
জীবনের জীবন স্ববপ তুমি হও | 
আঁম। ছাড়। একদণ্ড কদাচিত নও 1] 
যখন যুবক না রাখিল মম ভাব! 
ন1 রাখিয়। মান করে আশায় নিরাশ | 
তব সুধাসিক্ত বাকে? করি অনুনয়! 

 ফিরাও তাহার মন হইয়া সদয় |] 
তব আঁশ] পরিহরি করে মোরে দান 
প্রেয়মি! করহ রক্ষা আমার সম্মান ” | 
( একথ]। শ্রবণে সেই পণ্ডিতের জারা 
স্বপতির প্রতি ছলে প্রকাশিয়া মায়া 11 
বলিল “ চরণে নাথ করি নিবেদন | 
বড়ই শিষ্ঠুর এই যুবক দুর্জন ] 
বিশেষ ৰকপেতে আমি করিলে যতন | 
কোনমতে আমারে না৷ করিবে বর্জন | 
হায়? কি দুঃখের কথ] কহিতে ন1 পারি 
নারিলাম পুনরায় হতে তব নারী] 
সাধের পিরীতে বিধি ঘটালে গ্রমাঁদ। 
সুখের স্থানেতে আমি ঘেরিল বিনাদ ॥ 
এ বচন আকর্ণন করিয়া পণ্ডিত! 
ভাবে প্রিয়া মোরে ভাল বামে যখথোচিভ 
তাঁহার কপট ন্লেহে হইয়া বঞ্চিত | 
পুনরায় দুঃখযুত হৈল ষথোচিত || 
মাঁনিক-নাজীরে পুন করে অনুনয়! 
“ হে যুবক! মম প্রতি হৈয়ন। নিদয়” || 
রাজ-পুক্ত পুর্ববত অটল রহিল। 
আপন প্রতিজ্ঞা হতে কতূ না টলিল | 
নিরুপায়ে অবশেষ পণ্ডিত চিন্তিল। 
কাজির নিকটে গিয়! নালিশ করিল |] 
হাসিল বিচার পতি নালিশ শুনিয়া! 
কহিল পণ্ডিত প্রতি বাক্যে প্রবোধিয়া [ 
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« বিচারেতে যুবা পতি হয়েছে ইহার । 
এখন কেমনে ত্যাগ করে স্বীয়দার ৮» || 
একথায় নিরাশ হইয়। সে পণ্ডিত | 
হইল উন্মাদবৎ সেমলীখণ্ডিত | 
নিরাশায় অবসন্ন বিকল অন্তর! 
ব্যাধিতে পীড়িত ক্রমে হয় কলেবর || 
বোগদাদে ছিল চিকিৎসক যত জন | 
চিকিৎসা করিল তারে করি প্রাণপণ | 
যতেক উপায় তারা করিল চিন্তন । 
কিছছতেই ন1 হইল রোগ নিবারণ | 
আষগ্জ মরণ তার হইল যখন | 
রাজপুল্র প্রতি বুধ কহিল তখন 
“ ওভে যৃবা তবদোষ করিল মার্জন | 
তব প্রতি কোপ মম জৈল নিবারণ | 
ঈগ্বরের ইন্ড। যাহা হইল এখন । 
অমোঘ নিয়ম তার কে করে খণ্ডন 11 
স্মরণ করহ? আমি পূর্বেতে যখন | 
মক্কার মন্দিরে করি বিভূর স্তবন 1! 
তোমার মঙ্গল চিন্ত। করিয়া অন্তরে | 
কায়োমনে করি শব ঈশ্বর গোচরে ৮11 
রছের বচন শুনি বাজার কুমার! 
কহিল “ না বুৰি কিছু বচন তোমার || 

তব উক্ত ভ্রোত্র পাঠ একবর্ণ তার | 
কিছুমাত্র জদবোধ ন]1 হয় আমার || 
তথাচ ষত্বের লহ এঁক্য করিমন | 
বলিলাম সিদ্ধ ভৌক তোমার প্রার্থন” | 
আবুনশ এইকথ। করিয়া শ্রবণ | 
কহিল যে স্তোত্র এবে কর আকর্ণন |! 
বলিলাম ওহে প্রভু জগত কারণ 
পতিত-পাবন তুমি অখিল-রঞ্জন | 
ইচ্ছায় স্বজন কর পালন সংহার || 
সর্ধবস্থানে সুপ্রকাশ মহিম! তোমার | 
জীবের অতী্ঁ সিদ্ধি হয় তোমা হতে! 
তক্তবাঞ্ট1-কপ্পতরু বিদিত ভারতে || 
সমস্ত বিভব প্রিয় বস্ত্র যে আমার |! 
এক দিন হয় এ যুবার অধিকার || 
এই সে প্রার্ধন। করি তোমার নিকটে ! 
মম অতীষ্টের ষেন সম্প তা ঘটে || 
কিন্ত আমি স্বচ্ছ মনে তোমার কাঁরণ | 
করি নাই কোন মতে ঈশ্বরে স্তবন |] 
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কি জানি কেমন মন হইল আমার | 
মনে ভাবি এক বলি মুখ বলে আব! 
কি শক্তি প্রভাবে মনে উপাজ্জিল ভ্রম [ 
নারিলাম বুঝিবারে তার যত ক্রম [| 
তবমঙ্গলার্ধে উচ্চারিত মমবাণী | 
কি দৈব প্রভাবে হয় স্বপনে না জানি । 
যাঁহৌক প্রার্থন1 গিদ্ধ হইল আমার 
আমার সম্পত্তি দার] হইল তোমার 11 
অতেব এক্ষণে মম এই আকুঞ্চন। 
ইচ্ছাপত্র তব করে করি সমর্পণ || 
মম লোকান্তর গ্রার্খে বিতৰ আমার | 
বিধিমতে হয় যেন তব অধিকার » 11 
এতবলি ইচ্ছা পত্র করায়ে তখন । 
পণ্ডিত স্বাক্ষর তাহে করিল তখন |] 
স্বাক্ষর করিল তাতে নাক্ষীগণ যত | 
ছৈল ধন রাভ-ভনয়ের হস্তগত || 
তিন দিনগতে মেই পণ্ডিত প্রধান । 
চরমে পরম ধামে করিল প্রয়াণ || 

মালিক-নাজীর আর বনিতা তাহার । 
পণ্ডিতের গৃহে গেল করিতে বিহার 1! 
যতেক বিভব তার করি অধিকার 
মনোতখে দোহে কাল হরে অনিবার 11 
সুচীজীবী ব্যবসায় করিয়া বর্জন | 
সঙ্জান্ত লোকের প্রায় রহিল তথন |! 

| বহুদান দাসী আদি বাসি তার থরে | 
রাজশ্ুত পরম সন্তোবে কাল হরে 

মনের উদ্বেগ যত ঘুচিল তাহার । 
হায় কনারে তার পৃপক অপার ।! 
অগ্রজ হইতে সুখ মানিল আপন। 
বয়সা সহিত করে সময় যাপন || 
নগরস্থ মভ্যগণ সত যত জন! 
নিত্য নিত্য গৃহে তার করে আগমন || 

প্রমোদ মদির] পানে মত্ত থাকে নদ! 
অন্তরে অন্তর দুঃখ শোক নাহি কদ11! 
হাস ভাষ পরিহাস প্রেমোল্লসি মনে | 
কামে কাল কাটে দেই কামিনীর সনে | 
কিন্ত যে আদৃষ্ট তাঁর নহে সানুকুল 

। জমে ক্রমে তার প্রতি হয় প্রতিকূল || 
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একদিন দিবাভাঁগে রাজার নন্দন! 
বয়মা সহিত ছিল উৎসবে মগন 1 ? 
সেই দিন দিবাশেষে গ্রদোষ সময় | 
ত্বরা উপনীত হরে আপন আলয়!। 
ছার বছ দেখে দ্বাবে করাঁধাতি করে। 
আপনার ভৃত্যুগণে ভাকে উউৈঃস্করে || 
তর না দিল কেহ তাঁছার বচনে। 
হ1 দেখি রাঙ্মূত বিশ্মিত স্কমনে ! 

ভাবে এত নিদ্রাগত মম ভৃত্যু যত। 
কেহ না উত্তর দিল ডাঞক্চলাম কত || 
আর বার করাধাত করে শক্ত করে। 
পুনঃ গুনং দাসগণে ডাকে উ্চিঃস্বরে | 
তরু কেহ ন| আইল নাদিল উত্তর | 
তাহে দ্বারভঙ্গ কৈল নপজ-সুন্দর | 
সত্বরে স্বপত্ৰীগ্নহে করিয়া গমন | 
শ্রন্যময় হেরি হয় সবিষ্ময় মন [| 
দাস দালী যতজনে না দেখিয়া অবর। 
কতই অন্তরে তার হয় চমৎকার | 
কি করিবে কি চিন্তিবে ভাবিয়া না পায়! 
বিষাদে বিষঞ্জ মন ভাবে নিরুপায় || 
মনোদুঃখে আনি প্রুনঃ বনিতার খর। 
দেখে কোন দ্রব্য নাহি তাহার ভিতর! 
গ্রবাল মকতা মণি মরকত ভার! 
তৈজন বিহীন দেখে সকল ভাগার।। 
এইপব বিপরীত করি দরশন | 
অকল্মাৎ শিরে যেন কুলিশ পতন || 
বিষাদ পাগর নীরে হষ্ঈঞ1 মগন [1 
কষ্ট হষ্টে সেই নিশি করিল যাপন || 

পরদিন প্রভাতে উঠিয়। সংগোপনে। 
জিজ্ঞাসা করিল যত প্রতিবামী গণে || 
“আমার রমণী আর দালদালীগণ | 
জান কেহ কোথা তার। করেছে গমন 2 
একথায় উত্তর করিল বত জন। 
“ আমরা! ন1 জানি কেহ ইহার কারণ » 
যত অনুসন্ধান করিল রাজনুত। 
কিছুতে ন1 বেদ্য হয় ঘটন1 অন্তত 11 
আর তার ছুর্দশার ভূষা বাড়াইতে। 
বিচারক লন্দেহ করিল নিজ চিতে |! 
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ভাধিল আপন মনে কাজি সেইক্ষন 
“মালিক-নাজীর অতি দু'শীল তুর্জজন || 
আপনার রম্কণীকে করিয়াবিনাশ | . 
স্বদোষ ঢাকিতে করে ছলন1 গ্রকাশ | 
নিঞ্োষ হইতে চাহে দেখায়ে বিশ্বান | 
কপট রোদন খেদ করিয়া প্রকাশ ” || 
নিশ্য় ভাবিয়া দোষী রাজার তনয়ে। 
বদ্ধ করি রাখে তারে লয়ে কারালয়ে 
নিরুপায় নিরাশ্রয় রাঞ্জার নন্দন! 
সর্বস্ব বেচিয়। মুক্তি লভিল তখন || 

আবুনশদত্বধনে বঞ্চিত হইয়া | 
পুনরায় ভরে কাল দুঃখেতে পড়িয়। ॥। 
ভবিতবা ভাবি মনে ধৈর্যধরি পরে 
পুনর্বার গেল দেই দরজির ঘরে || 
তাহার ৰাবন। পুনঃ করিয়া আশ্রয়! 
পরিশ্রম করে থাকি তাহার আলয় |! 
দুর্দশার কথা ক্রমে হয়ে বিশ্মরণ | 
মনের আনন্দে করে জীবন যাঁপন | 
একদিন_দরজির দোকান ভিতর | 
মালিক নাজীর ছিল স্বকাঁজে তংপর || 
হেনকালে একজন সেইপথে মেতে! 
দৈবাৎ ন্বপজ পড়ে তাহার চক্ষেতে || 
মালিক-নাঙ্ীরে সেই করে দরশন | 
নিশ্চয় জানিল এই রাজার নন্দন | 
বলে রাজ পুত্র গ্রতি করি দৃষ্টি স্থির 
“ এই নাকুমাঁর ভূপ মপিক-নাঁজীর % 11 
রাজসুত তার প্রতি করি নেত্র পাত। 
আকারে চিনিল সেই জনে অচিরাং || 
কেরোবাসী সুগীজীকী এই সেই জন 
যাহার দোকানে শিক্ষা! করিনু সীবন || 
মনানন্দে তাহারে করিতে আলিঙ্গন | 
দোকান হইতে উঠে রাজার নন্দন || 
নিকটস্থ হয়ে তারে বাহু প্রসারিয়! ৷ 
আলিঙ্গিতে যায় প্রিয় বচন বলিয়া ] 
কিন্তু নৃচীজাীবী হস্ত নাহি প্রসারিয় ! 
অভিবাদ করে তার চরণ চুদ্দিয়া। || 
বিনয়ে ভূপজে কহে” হে! রাজ নন্দন । 
তৰ আলিঙ্গন ভাগী নহে এইজন? | 



তুর্নকীয় ইতিহাঁন। 

তোমাতে আমাতে হয় অনেক অন্তর! 
ভুমি বাজ-পুক্র আমি অতি হীন নর! 
তবাবস্থা পরিবর্ত হইল এখন | 
সৌভাগ্য তোমারে করিবেন আলিঙ্গন | 
ভুর্দশার দিন তব না রহিবে আর 
হইলেন সানুকুল সৌভাগ্য তোমার | 
মালিকাস ক্রাফ ভূপ অগ্রজ তোমার | 
হয়েছে রৃতাম্তলিয়ে বলতি তাতার ] 
ইঞজিপ্ডে বিভ্রাট বড় তাহার মরণে | 
প্রজাক্তন সভ্যগণ চিন্তিত স্বমনে | 
অধিকন্ত সম্ত্রান্ত দেশস্থ যতজন | 
মনে মনে ধার্ধ্য তারা করেছে এমন | 
তোমাদের পরিবারস্থিত কোন জনে! 
মনস্থ করিল বসাইতে সিংহাসনে | 
তোমার সপক্ষে আমি তাদের গোচরে ! 
করিলাম বন্ুবাঁদ আদ অন্তরে | 
তাহাদের নমক্ষেতে কভিনু তখন । 
তশুনহ যাবন্ত গ্রজা! আর সভ্যগণ | 
বিধিমতে রাজ-পুক্র হয় ষেইজন | 
রাঁজ্াগতে পায় সেই রাজ দিংহামন | 
অতএব রাজ-সুতি মালিক-নাজীর ! 
রাজ্য অধিকাঁরী সেই কহিলাম স্থির | 
তোমর। অনবগত নহ কোন জন! 

কেন সে ইছিপ্ত দেশ করিল বর্জন? 
আপন অগ্রজ কোপে পাইতে নিস্তার! 
বাঁধ্য হৈল স্বদেশ কাঁরতে পরিহার ॥ 
আমি দেখিয়াছি তারে, ছা্মবেশ ধরি 
যখন সে ধায় এই দেশ পরিহরি | 
কতিপয় যাত্রী সহ মিলিরা কুমার | 
মক্কাধামে গিয়াছেন জেনে সারোদ্বার 1] 
তদবধি নাহি জানি কোথা সে নিশ্চিত 

৫৭ 

একবর্ধ হল গত তোমার উদ্দেশে! 
ভ্রমণ করিন্ আমি স্বদেশে বিদেশে ॥ 
কোথাও তোমার না পাইয়া দরশন | 
ভ্রমিন্ত প্রান্তর গিরি গহন কানন | 
যে যে দেশে আছে যত সুচীজীবীগণ | 
মকলের গৃহে করিলাম অন্বেষণ || 
অবশেষে ঈশ্বর হইয্বা সান্ুকুল। 
দিলেন বিশ্বেশ ঘোর অকুরেতে কূল ॥ 
এইস্থানে পাইলাম তব দরশন | 
হইল আনন্দনীরে সংপাবিত মন ॥ 
শীত্রকরি চল সঙ্গে ওরাজ্ নন্দন 
তোম] বিনে শুন্য আছে বাজ পিংহাঁসন্ 
মকলেতে আছে তৰ আশাপথ চেয়ে 

হইবে পরম তুষ্ট তোমাধনে পেয়ে” | 
দরজির এ বচনে মালিক-নাজীর | 
দুঃখ গতে হইলেন অন্তরে সুস্থির | 
অচিরে হইল ধ্বংস দুঃখের তিমির | 
উদয় হইল তার মৌভাগ্য মিহির | 
ধনাবাঁদ, করি বহু ঈশ্বরের প্রতি | 
দেই দ্রিন কৈল যাত্রা দরজি নংহতি ॥ 

মালিক-নাজীর সেই দরলজি সহিত! 
আপন নগর মানে হয় উপনীত ॥ 
প্রজাগণ তাহার পাইয়। দরশন | 

৷ লকলে হইল অতি হরফিত মন ॥ 
৷ পুর্ষে যার! বত্রণছিল তাধার উপর ৷ 
এক্ষণে সকলে তার। কারে সমাদর | 

ওুতযোগে শুভকাল করি নিরূপণ । 
মালিক-নাজীরে দিল রাজ-পিংহালন | 
সভালদগণ লব হইয়। বেষ্টিত 

কিন্তু মনে জানি তিনি আছেন জীবিত 1 | প্রণাম করিল তারে লম্মান সহিত | 
অনুমতি দেহ মোরে দুইবর্ধ তরে ! 
ভ্রমিব তাঁহার তত্বে নগরে নগরে | 
যদবধি দেশে নাহি আমি পুনরায়! 
তাবত নচিৰ রাজ্য করুন হেথায় ॥ 
ষদ্যপি বিফল হয় মম অন্বেষণ | 
এই জনে দিয় তবে রাজ নিংহাসন ॥ 
মম এইবাক্যে তারা লম্মত হইয়া! 
তব অন্বেষণে মোরে দিল পাঠাইয়া | 

নগর মাঝেতে হয় মহামহোৎসব 1 

আনন্দ সাগরে মগ্ন প্রজাগণ সব ॥ 
পিতৃ-সিংহাসনে রাজ হয়ে যুবরাজ । 
সুশৃঙ্খল করিলেন আপন সমাজ 1 
বিশেষতঃ দরলির কতজ্ঞর্তী হেতু 
যতনে বন্ধন করে করুণার সেতু 1 
সমাদরে ডাকাইয়! বানি সেই জনে | 
আহ্বান করিল ভারে পিতা লন্বোধনে ॥ 



৫৮ 

দর্জির গ্রতিকহে রাষ্ার-কুমার | 
« এক্ষণে পিতার তুল্য হইলে আমার 1 
যদি কেলাউন হন মম জন্মদাতা | 
তবু তুমি হইয়াছ মম দুংখ-ত্রাত। | 
পিতৃ-সিংহাসনে আমি হইলে বঞ্চিত | 
তুমিসে স্থাপিলে মোরে যতন সহিত | 
তব রুতজ্ঞতা খুণে হইতে উদ্ধার । 
তৌমারে করিব মন্ত্রী বামনা আমার] 

তোমায় সচিব পদে করিলে বরণ | 
আমার মানঙ পূর্ণ হইবে তখন ” | 
একথা শ্রবণে সেই সুচীজীবী কয়। 
“ তব লতভায় বাধ্য হলেম নিশ্চয় | 
কিন্ত তুমি যেইপদ্র দিতে ইচ্ছাকর | 
সে পদ গ্রহণে যোগা নহি দুপবর | 
উত্তীরতব করিবারে কি শক্তি আমার। 
আমি নর ক্ষুদ্র অতি হীনের কুমার | 
এ পদে অধিক গুণ প্রয়োজন হয়। 
নিপুণতা। তাহে মম নাহিক নিশ্চয় | 
আমার মততা তুমি বিবেচন। করে। 
উচ্চপদে নিয়োজিতে চাহিলে অন্তরে 1 
রাজ্যের মন্ত্রীত্তে আমি উপযুক্ত নই। 
এ বিষয় মহারাজ! ভাবিলেন কই?] 
যদাপি ছতাগ্য-বশে রাজত্বে তোমার 
ভাল না হইয়া! ঘটে অন্যায় বিচাঁর | 
প্রজাদের অভিশাপ লাগিৰে আমারে । 
অশেষ নিন্দার ভাগী করিৰে তোমারে | 
অতএব উচ্চপদে নাহি অভিলাষ। 
ষাহাতে অযোগ্য আমি, করুণা নিবাস ॥ 
যদ্দি মম প্রতি কর দয়া বিতরণ। 
তবে মমাস্তরে এই করি আকুঞ্চন | 
তব পরিচ্ছদ আর সভাস্থ জনার! 
প্রস্তুত করিতে মোর প্রতি থাকে ভার ॥ 
ইহার কারণ এই জানিবে নিশ্চয় | 
যে ষার বাবসা ভাল বুঝে মহাশয় ॥ 
এক্ধপ বচন শুনি মালিক-নাঁজীর | 
তখন আপন মনে বুঝিলেন স্থির | 
স্ুচীজীবী যা ষলিল সকলি উচিত । 
মন্ত্রীত্বে বরণ এরে ন হয় বিহিত | 
এতেক চিন্তয়। মনে রাজার-কুমার। 
দরজিকে দিলেন অনেক পুরস্কার ॥ 

ডুরকীয় ইতিহাস! 

আর তার প্রতি অনুনতি দিল এই | 
রাঁজচ্ছদ প্রস্তুত করিবে মাত্র সেই | 
আর যত মন্ত্রীবর্গ সভামদগণ। 
সকলের বাঁস সেই করিবে লীবন 1 
ইহাতিক্ অন্য জন কেহ যদি করে। 
দণুমীয় হইবেক আমার গোচরে ॥ 
এতবলি বিদায় করিয়া! সেই জনে । 
রহে নবড়ূপ রাজকার্্য আলোচনে | 

পরিশ্রম মহকারে নব নরপতি ৷ 
করিলেন স্বরাজে/র এ্রশৃঙ্খল। অতি | 
ব্যবস্থার পারিপাট্য করি সমুদয় । 
করিলেন নব নব নিয়ম নিচয় ॥ 

মালিকাশ-ক্রাফ ষাহে উদ্ানীন ছিল। 
সেই লব নিয়মাদি সংশুদ্ধ করিল | 
গ্রজাচয় সবে হয় তাহে অন্ুর্ক্ত। 

সকলে প্রশংস। করে হয়ে রাজতক্ত / 
| গৌরব ঘোষণ1 তার হইল প্রচুর 
নুষশ সৌরভে পরিপূর্ণ রাজপুর | 
এইৰপে নব ভূপ সুখে রাজ্য করে। 
এক দিন কাজি কহে রাজার গোচরে] 
“ নরপতি ! নিবেদন জানাই তোমারে। 
তিনজন দোষী রেখেছিল কারাগারে [ 
খিফীয় সম্প্রদাতুক্ত এক সদাগরে। 
মিলি কয়জনে মেই জনে হত্যাকরে ॥ 
দুইজন অপরাধ ঝৰিল স্বীকার । 
করেছি উচিত দণ্ড সেই ছুজনার | 
একজন বলে “ আমি অপরাধী নই! 
তবু স্ত্যু দণ্ডে আমি দণ্ডনীয় হই | 
এ (হার মহ লহ আমার জীবন । 
ইহাতে বিষ আমি নহি কদচিন » | 
একথা শ্রবণ করি ভাবি মনে ননে! 
কেমনে নিধন করি নির্দোষী একজনে 1 
যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা করিতে ন। পারি 
জানাতে আপন স্থানে আসি দগুধাঁরি” 
শুনিয়। কহিল নব ভূপতি তখন । 
“ সেই স্তনে আন শীত্র আনার সদন 1 
সাক্ষাতে পরীক্ষ। আমি করিব তাহার | 
বিশেষ জানিয়। যোগ্য করিব বিচার ”+॥ 



তুরক্ষীয় ইতিহাদ" 

| ধৈরআস ন1 ধরে প্রাণ তব অদশনে। বিচারক এ বচন শ্রবণ অস্তর। 
ঘাতকের লহ তারে আনিল সত্বর॥ 
নিরখিয় সেইঞ্জনে নৃপতি চিনিল। 
স্বীয় পুর্বদান বলি মনেতে জানিল ! 
(বোগদাদ বালী সেই পণ্ডিতের ঘবে। 
ছিলেন যখন রেখেছিল সে কিন্করে) | 
চিনিয়! ন। চিনিলেন এই ভঙ্গি করে। 
গভীর বচনে জিজ্ঞাসেন সেকিন্করে | 
“ রে হ্রাজ্সা! কেন-নর করেছ নিধন | 
জানন! বিহিত দণ্ড পাইবে এখন 2৮ 
(কিন্কর কহিল) “ ভূপ! করি নিবেদন 
নিশ্চয় জানিবে মনে নির্দোষী এজন. 
যদি এই অপরাধে অপরাধী নই। 
তবু আমি স্বত্যু দণ্ডে দণ্ড যোগ্য হই » |. 
এ কথা শ্রবণ করি ন্থপতি তখন। 
কহিলেন, “ যদি দোঁধী নহ কদাচন | 
যদি তুমি নহ দোষী,কিসের কারণ । 
আপন মরণ কেন করিছ চিন্তন? »" | 
পুনরায় দাসকয়, “ শুন নরেশ্বর। 
কত আমি দোষী নহি তোমার গোচর ॥ 
অপরাধী না হলেও মৃত্যু যোগ্য হই। 
স্কবূপ বচনে তব সমীপেতে কহী | 
আমার বত্তাস্ত যদি শুনেন আপনি। 
তবেত প্রত্যয় তব হবে নুপমণি ৮ | 
এ বচন বণ করিয়া তূভৃযণ। 
বলেন, “ব্বত্বান্ত তব করহ বর্ণন” | 

০০ ডি রি 

(দাস কহে) “ মহারাজ্ঞ করুন শ্রবণ 
বোগদাদে জন্ম মম আমি অতাজন | 
জনেক যুবক পাশে ছিলাম তথায়। 
নে ছিল নিপুণ সুচীজীবী ব্যবসায় | 
পরে এক প্ডিতের রমণী রতন 
বিবাহ করিয়। তিনি পান বহু ধন | 
সুখে থাকিতেন তিনি কামিনী সংহতি | 
যদি সে না হতে। কতু দুশ্টরিত্রা অতি ॥ 
একদিন গোপনে সে যুবার রমণী | 
মম গ্রতি আসক্তি জানায় সেই ধনী।। 
কাম ভাবে কামিনী কহিল করে ধরি। 
তুঁলিল নয়ন মম তববপ হেরি॥ 

৫৯ 

ইচ্ছাকরে রাখি সদ: নয়নে নয়নে ॥ 
তবলহ গ্রেমালাপে সুখে কাপ হরি! 
এই সে বাঁনন! মম দিবস শব্বরী 1 
যদি তুমি মোরে লয়ে কর পলায়ন ৷ 
মনের সুখেতে করি সময় যাপন 1 
সুবর্ণ রজত রদ্ব ষতেক আমার। 
এ নকল অধিকার হইবে তোমার '” |. 
দুষ্ঠার এব্প বাক্য করিয়! শ্রবণ | 
কহিলাম “ আমাহতে না হবে এমন | 
তুমি ঠাকুকাণী হও আমি তবদাল। 
কেমনেতে পুরাইব তব অভিলাষ |! 
বিশেষ কৃতঘ্ম আমি হইব কেমনে | 
অন্যায়েতে লোত করি স্বপ্রতুর ধনে |. 
মম অস্বীকারে. হাসি হুঃশীলা রমণী । 
হাবভাঁব ভঙ্গি কত গ্রকাশিল ধনী! 
অবশেষ পড়িতার প্রেম বাগুরাঁয়। 
মনের ধৈর্যত1 সব হারাই হেলায় ॥. 
অনস্তর পাপ কম্মে হইল মনন ৷ 
ভাবিলান কিৰপে করিব পলায়ন ॥ 
কেহ নাহি জানে ছুষ্ট অভিসন্ধি যাহা। 
কিৰপেতে নিব্বাং করিব দৌহে তাহা! 

একদিন প্রভূ মম নগর মধ্যেতে 
গিয়াছিল স্বীয় কোন বন্ধুর থহেতে 1 
অধিক বিলম্ব তাঁর হইল যখন! 
গোপনেতে দোহে মোর। করিছু চিন্তন ॥ 
পলাবার শুভকাল দানি সেইক্ষণ। 
দাসগণে নারী ডাকি কহিল তখন || 
এক এক জনে ধনী লইয়া! গোপনে । 
এক এক কার্যে তার দিল সেইক্ষণে |! 
পিয়। সে প্রচুর স্বর্ণ জনেকের করে । 
বলিল দামাসে তুনি যাওরে সত্বরে ॥ 
এন] আর শন্ন। কিনি আমার কারণ। 
অচিরে আপন দেশে করিবে গমন 1 
আর জনে আজ্ঞাদিল যাইতে মক্কায়! 
সাধিয়া আমার কাজ আসিবে ত্বরাঁয় ॥ . 
একপে ৰপসী যত আপন কিন্করে 
একে একে বিদায় করিল দুখান্তরে |! 



১০ 

দিল ষে এমন ভার তাহাদের গ্রতি। 
বৎসবের মধ্যে কারো ন1 হইবে গতি ॥ 
জন-শুঁনা দুই জনে হইনু ধখন | 
বহু মূলা বন্ধ সব করিন্তু গ্রইণ | 
যেমন হইল নিশি অমনি ভুজমে ! 
পলায়ন করিলা অতি সংগোঁপনে ! 
ধার বদ্ধ করিচাবি করিয়া গ্রহণ | 
বসরার পথে দোৌহে করি গমন 1] 

সে নিশি কামিনী সহ সন্ত্বর গম্নে 
এড়ালাম ধু স্থান অতি মংগোপনে | 
পর দিন প্রত্যষে কএক দণ্ড পরে। 
দুই জানে উত্তরিন্ু বসরা নগরে | 
পথশ্রান্তে শ্রান্ত। অতি কামিনী হইল | 
অধিক চলিতে আর নাহিক পারিল ॥ 
রমণীকে ক্লান্তা দেখি আমি সেইক্ষণ | 
বসিঙ্গাম সরোমীর কুলেতে তখন 
সন্মখে প্রাসাদ এফ দেখিনু উত্তম! 
রাজাধিরাঙজ্ের যোগা ধাম মনোরম 
সুখ পদ প্রক্ষালণ করি সেই জলে | 
জল পানে শ্রান্তি দূর করি সেই স্থলে [ 
হেনকালে তথ1 দেখিলাম এক জন ! 
কিন্কর নিকর সহ করিছে গমন | 
ছুই জন দান তার জাল করি ঘাড়ে 
অচিরে আইল সেই পুকুরের পাড়ে! 
তাহাদের দৃষ্টি পথে হইতে গোপন! 
শীঘ্র তথা হৈতে দৌতে করিনু গমন | 
কিন্ত সে বিফল চেষ্টা হইল আগার 
রমণীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল তাহার | 
ললন। নয়নে তারে করে আকর্ষণ । 
আমাদের নিকটে আইল সেই জন] 
সন্তূমে পে সেবামাবে সেলাম করিল ৷ 
যুবতী যুবক প্রতি প্রতিদান দিল | 
উভয়ের মন করে উভয়ে হর 1 
নয়ন ভঙ্গিম। দেখি জানিনু কারণ ॥ 
শাস্তযুতা হেমাঙ্গিরে হেরিয়া নয়নে | 
যুবক বাঁদনা কৈল লতে স্বতবনে ॥ 
কামিনীর কাছে কহে পরিচয় তার | 
গায়াস-উদ্দীন নাম জানিঘে মামার | 

তুরকীয় ইভিহাসি। 

| বসরার নরপতি খুল্লতাতামার 1 
একমাত্র ভ্রাতৃপুক্র আমি হই তার! 
এ কথায় কাম়ুকী হইল তু কত । 
যাইতে তাহার সে হইল সন্মত| 
উভয়ের ভাব ভঙ্গি করি দরশন | 
মন্দেহ আমার মনে হইল তখন 1 
বিপদ আশক্ক। আমি করিয়।! মনেতে | 
চলিলাম নারী সহ কুমার সঙেতে ॥ 
ৰ যুবক যুবতী পেয়ে পুলক অন্তরে । 
লইয়। চলিল তাঁরে আপন অন্দরে ॥ 

। মনোহর গৃহে এক লইয়া তাহারে । 
৷ বলাইল রম্যাসনে যত্ব সহকারে | 
উভয়েতে একাঁসনে হয়ে উপবিষ্ ! 

৷ করে কত প্রেমালাপ মনে হয়ে হষ্ট | 
হেনকালে তথ এক দান আদি কয়! 
যুবরাক্ঞ! হইরাছে ভোজন সময়” | 
এ কথা শুনিয়া বৰা প্রফু অন্তরে! 
 মন্তষ্ট অন্তরে ধরি কামিনীর করে | 
সুসজ্জিত ভে এক লইয়া ভাহায় 
মতনেতে বলাইল চিকন শষ্যায় | 
মনোহর সুন্দর সুরম্য সেই ঘর! 
জড়িত জড়য়। কত তাহার ভিতর [ 
উপরে ঝ,লিছে কাত শোভাকৰ কত! 
দেয়ালে দেয়ালগিরি আছে কতশত 
কিংখাপের পাখা ঝলে গুহের ভিতর 1 
মেবেতে গালিচা পাতা দেখিতে সুন্দর | 
ভোজন আধার মেজ শোঁভে মধ্যস্থলে। 
কারচোবের কাঁজকত তদোপরেজ্লে | 
স্বর্ণ রজত পাত্র আর হেম বারি । 
সেই মেজে সাজাঁয়ে রেখেছে সারি২ | 
কাচ পাত্রে পুর্ণ কত স্কুরা মনোরম | 
যাহার পানেতে ঘটে জ্ঞানীর বিভ্ম 1! 
বিচিত্র সুচিত্র কত চিত্তহর1 ছবি | 

“| মণিময় দীগুময়ু যেন রবিছবি | 
হেন সুসজ্জিত গুহে বলি ছুই জন! 
পরম কৌতুকে সুখে করিছে ভোজন | 
আমিও তাঁদের পাশে বসিলাম এসে | 
তোজ্য দ্রব্য দাসগণে যোগাইল শেষে । 
নানাবিধ ফলমুল উপজয়ে মুদ। 

| বিবিধ প্রকার মাংন শান্তি করে ক্ষুধা | 



তুরুকীয় ইতিহান। 

হেনকাঁলে আসি এক কিন্কর চতুর ! 
সবাকারে যোগাইল মদির! প্রচুর | 
আমাকেও এক পাত্র দিল পূর্ণ করে। 
পান করিলাম তাঁহ। পুলক অস্তরে ॥ 
পুনঃ এক পাত্র আনি মোরে যোগাইল 
ন1 জানি কি চুর্দ তাহে মিশাইয়াছিল ॥ 
নেই পাত্র পান করি হইল এমন। 
জ্ঞান শ্বনা হইলাম হরি চেতন | 
নিদ্রায় বিহ্বল হৈয়া'করিনু শয়ন। 
তদস্তর কি হইল না জানি কারণ |! 

পর দিন প্রাতে উঠি করি নিরীক্ষণ | 
সরোবর তীরে আছি করিয়া শয়ন ॥ 
উহাতে বিশ্ময় যক্ত হইল অন্তর | 
মনে২ আমি চিন্তিলাম তদন্ত [ 
কৌতুকাভিলাঁষী হয়ে নৃপ দাস কেহ। 
আমাকে রাখিল হেথা নাহিক সন্দেহ! 
এত ভাবি রাজবাঁটী যাই তৃরাকষে ৷ 
কপাটে আঘাত করি ভাঁকি উচ্চৈঃস্বরে 
তাহে এক ভন দাস দ্বার খুলি ছিল | 
কি কারণে হেথা তুমি মোরে জিজ্ঞাসিল 
আমি কতিলাম ভাই করহ শ্রবণ । 
বিদেশিনী রমণীর করি অন্বেষণ | 
সে জন কুভাঁষে মোরে করিল উত্তর । 
নাভি কোন বিদেশিনী বাঁটির ভিতর | 
এত বলি সেই জন দ্বার রুদ্ধ করে। 
আমি পুনর্বার ভারে ডাকি উচচচঃস্বরে 
সে জন আপিয়। পুনঃ করিল জিজ্ঞানা | 
কিবা প্রয়োজন তব কি নিমিত্তে আসা | 
আমি কহিলাম ভাই চিননা আমায় । 

১ 

এখনো নিদ্রাতে আমি আছি অচেতন । 
কিন্বা দেখিতেছি পুনঃ প্রলাপ স্বপন [ 
সত্য আমি শ্বাপাবেশ নাহি ফদাঁচন প্র. 
প্রত্যক্ষ বিষয় ইহ! নাহিক ক্কপন ! 
কল্য রাজ বাটী মধ্যে হইয়াছে যাহা । 
কদাচ আমার বোধে মিথ্য। নকে তাহা] 
কৌতুক করিতে স্বপজের দাস গণ । 
আমারে মরমী কুলে করিগ স্থাপন! 
যে কালে মদির| পানে ছিলাম উদ্মত্ত ! 
সেকালে রাখিল হেথ! জানিলাম সভ্য 
এত ভাবি প্রুনঃ বারে করাধাত করি । 
পুর্ব দাস আসি দ্বার খুলে ত্বরাকরি ॥ 
আর চারি জন আসি তাহার ষহিত। 
আমারে দিলেক তায়। দণ্ড সমোচিত | 
বেত্রাধাতে কলেবর কৈল জ্বর জবর! 
আবাতে শোণিত বহে অঙ্গে নিরভ্তুয় | 
দারুণ প্রহারে আমি হয়ে অচেতন । 
মুচ্ছাগত হইলাম মুতের মতন | 
ক্ষণকাল পরে পুনঃ পাইদ্ধা চেতন । 
ধিরে২ করিলাম গাত্র উত্তোলন | 
বিষাদ সাগরে আমি হইয়া মগন | 
গত দিবসের কথা করিু চিন্তন || 
নৃপজ কামিনী সনে যে পে মিলন! 
যে ৰপে তাদের হয় প্রণয় ঘটন |] 
এই কথা পুনঃ প্ুনঃ হইলে স্মরণ | 
বিষাদ অনলে দদ্ধে আমার জীবন 1 
আমাহতে মুক্ত হতে ব্যভিচারী নারী! 
এই যুক্তি করিল লে অস্তরে বিচারি ॥ 
সহজে অভীষ্র-স্বীয় করি দাঁধন ! 
অনায়ামে আমাহতে পাইলস মোচন ॥ 
রমণীরে শত শত দেই অভিশাপ। ূ 

আমি সে নারীর সঙ্গি যে আছে হেথায় | প্রবল হৃদয় মাঝে বিলাপ কৰাঁপ | 
মে কহিল আমি কভু তোমারে ন| চিনি | | এ ছুরাবন্থায় আমি তত ক্ষণ নই | 
কল্য হেথ1 আঁসেনাই কোনহ কামিনী | | প্রভৃতে রুতদ্ব হেতু.যত দুঃখি হই ৷ 
হেথ1 হতে শীঘ্র তুমি করহ গমন 
কপাঁটেতে করাধাতি করোন1 কখন 
মদি তুমি করাঘাত কর পনব্বার ! 
ইভার উচিত শাস্তি পাঁইবে এবার | 
এত বলি দাস শীত্র ছার বন্ধ করে। 

মনে হলে আপনার অঙ্দ আচার | 
। তীক্ষ বোধ খড়েল হয় দয় বিদার || 
মনোদুঃখে সেই স্থান ছাড়াইয়! যাই! 
কোথা রব কোঁধা যাঁব ভাবিয়া না পাস্ট 
দুখে শোকে নানা দেশ পর্ধাটন করে! 

আমি সেইকালে চিন্তা করিনধ অন্তরে | কল্য প্রত্যুষেতে আমি আপন নগয়ে |. 



৬২ 

ক্রমেতে আগত রাত্রি হইল ঘখন। 
মনে ভাবি কোথ। বাসা করি অন্বেষণ ॥ 
দেশ পর্যটনে শ্রান্তযুক্ত কলেবর | 
ছুর্দশায় ছুরাশায় ভাবিত অন্তর | 
হ্েনকালে রাজমার্গ করি দরশন | 
ঢুই জনে এক জনে করিছে নিধন | 
সেই জন প্রাগতয়ে করিছে চিৎকার । 
শ্রবণে অন্যের হয় জদয় বিদার ॥ 
চিৎকারে শক্ষিত হয়ে ভু ছুই জন| 
আমার সম্ম,খ দিয়। করে পলায়ন | 
হেনকাঁলে কোতয়াল আমি সেই স্থলে । 
দুইজনে ধৃত করে আপনার বলে | 
আমাকেও সেই স্থলে করি দরশন ! 
উভয়ের সঙ্গী ভাবি করিল বন্ধন | 
অতএব মহারাজ ! করি নিবেদন | 
নিশ্চয় জাঁনিবে মনে নির্দোষধী এ জন | 
কিন্ত স্বগ্রতৃতে করি রুতত্ব ব্তার। 
প্রাপ দণ্ড অপরাধ হয়েছে আমার | 

$ 

মালিক-নাঁজীর শুনি দামের বচন 
বধদণ্ড হতে তারে করিল মোচন | 
কহিলেন ক্নীয় দোষ কঠিলে তোমার । 
সেই হেতু প্রাণদণ্ডে পাইলে নিস্তার ॥ 
পুনরায় হেন কন্মম ন। যু যেমন | 
ন্যায়েতে আপন কার্য করিবে লাধন ॥ 
এত ধলি সেই দাসে করিয়। বিদায়। 
বাজারে প্রণাম করি দাস চলি যায় ॥ 
হয়ে ভূপ স্বদারার দোষ অবগত। 
ইথে পরমেশে কৈল ধন্যবাদ কত ॥ 
লেই দিন হতে রাজ মালিক-নাঁজীর | 
হহ কহে পুন কিনেন ম্থিহ $ 
বূপ' গুণ সমগ্বিতা আনিয়া কামিনী | 
মহা সমারহে বিভ1 করিলেন তিনি | 
সম্বংসর মধ্যে সেই রমণী রতন | 
নপষোগে প্রসবিল সুন্দর নম্দন | 
নিরথি নন্দন মুখ তুখী নররায় |. 
অতুল সম্পদ দীন দরিদ্রে বিলায় |! 
আনন্দের সীমানাই নগর ভিতর | 
উৎসবেতে প্রজা পুর্জে পুলক অন্তর 

তুরকীয় ইতিহাস । 

নানাবিধ বাদ্যোদাম নগরে নগরে। 
রাগ রঙ্গ নৃত্য গীত হয় ঘরে ঘরে 
বিবিধ সঙ্জাতে সজ্জিতৃত সে নগর। 
আবাল বনিত। বদ্ধ প্রফুল্ল অণ্তব | 
চিন দিবসাধি এই মভোঁতসবে। 
নাগর নাগরী যত তুই ছিল সবে | 
এপ. আনন্দে বাসা সুখে হরে কাল! 
অনিষ্ট বর্জিত দেশ ন1 ছিল জঞ্জাল | 
মালিক-নাঁজীর তুল্য কোন নৃপবরে।, 
ছিলন। গুণেতে কেহ হঞ্জিপ্ত নগরে [ 
পুজ্তাবে প্রজ্াগণে করিল পালন। 
শি্উজনে শান্তি ভাব ছুষ্টের শমন ॥ 
ছেনাঁল বাটপাড় চোর ছিলনা রাজোতে, 
সুনিয়মে সুখী ছিল প্রজা সকলেতে ॥ 
প্রতিমুখে ধন্যবাদ হপতিরে করে । 
কলহ কোন্দল নাহি ছিল কারো ঘরে | 
রাজার কুষশ কেহ না করে যোষণ।। 
নমতাবে হরে কাল পুরুষ অঙ্গন ॥ 
রাজামাতায অন্ুচর আর যত জন! 
রাজার অনুজ্ঞ। সবে করিত পালন ॥ 
উৎকোচ ন। নিত কেহু গ্রজার নিকটে। 
দেশের ব্যবস্থা মান্য করে অকপটে || 
সরুতজ্ঞ চিত্ত যত ভূপ ভূতাগণ। | 
করিত যত্ধের সহ রাজ্যের রক্ষণ 1] 
পদাতিক দেনাপতি বিচারক যত | 
প্রহরী নগর পাল আরে দাস কভ 1 
আঁপন আপন কার্যে ৭,কিত সত্বর 
প্রাণপখে লবে রক্ষা করিত নগর ॥ 
আপনিও মহারাজ ধন্ম অবভাব। 
ন্যায়মতে করিতেন প্রজার বিচার | 
গ্রজাগণ কে কেমন আপন নগরে | 

(নন্দ বিদ্ধ ফম্দ কু জনকে তবে 
ছদ্মবেশে করিতেন নগর ভ্রমণ | 
নিভৃতে আপনি রাজ। লয়ে রক্ষীগণ। 
প্রধান সচিব মাত্র থাকিত সঙ্গেতে 
যাইতেন নান। স্থানে কথা গ্রসঙ্গেতে ॥ 

একদিন নিশাকাঁলে মালিক নাজীর.. 
রক্ষীগণ সঙ্গে করি রুহির 



তুরকায় হাতহন। 

সঙক্ষেতে প্রধান খোকা আর মন্ত্রিবর। 
ছনসবেশে কয় আনে চলিল সত্তর ॥ 
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে কয় জন | 
ক্রন্দনের শব্দএক করিলশ্রবণ | 
স্থির মনে কয় জনে নেই স্থানে রয়। 
রমণীর শব্দ তাহ করিল নিশ্চয় | 
অতি উচ্চৈঃস্করে রামা কবিছে চিৎকার! 
সেরব শ্রবণে হয় জদয় বিদার | 
কারণ জানিতে তার আপনি রাজন । 
অনুচরে অনুজ্ঞা করিল সেইক্ষণ | 
করাধাতে এ বাটীর দ্বার মুক্ত কর। 
তদন্ত জানিতে যাব ইহার ভিতর | 
পাইয়া ভূপের আজ্ঞা কিন্কর তখন। 
করাঘাতে সেই দ্বার করি মোচন ॥ 
কয় জনে প্রবেশিয়! বাঠির মধ্যেতে | 
যুবতী রমণী এক পাইল দেখিতে ॥ 
শোণিত বহিছে অঙ্গে নয়নে জীবন! 
উলঙ্ষিনী বিষাঁদ্দিনী মলিন বদন | 
ভয়ঙ্কর মৃত ছুইদাঁস তুরাচার। 
নির্দয় হইয়| তারে করিছে প্রহার | 
সুন্দর যুবক এক থাকি সেই স্থানে। 
আজ্ঞা দেহ ক্রোধ দৃষ্টে চাহি নারীপানে 
অঙ্গনার পড়িতেছে অঙ্গের শোণিত। 
দেখিয়। যুবক অতি হৃদয়ে হধিত ॥ 
নিয়খিয়া নৃপতিরে দান দুই জন | 
নারীকে মারিতে ক্ষান্ত কৈল সেইক্ষণ | 
মালিক নাঁজীর চিনিলেন সে বামারে 1 
বোগদাদে বিভা করেছিলেন যাহারে | 
চিনিয়। না চিনিলেন হেন ভঙ্গিকরে! 

 দাসদ্ধয়ে জিজ্ঞাসিলা স্কগতীর স্বরে | 
ওরে ছুরাচারদ্বয় পামর হুণ্মতি। 
কি কারণে কামিনীর করিছ হুর্গতি | 
দাঁস প্রমুখাৎ জানি এই নরপতি | 

: ন্থপতাষে ত্রাসে শেষে কহে থহপতি ॥ 
" শুন মহারাজ! পদে করি নিবেদন । 

বত্তান্ত জানিলে দোষ করিবে মার্জন ॥ 
এই যে রমণী হয় বনিতা আমার 
বিধিমতে টি মম অপকার ॥' 

জ্ঞা। হইলে পদে করি নিবেদন 1]. 
৯০) রল তবে ইহা 

গায়ল উদ্দীন মহগদ নাম মম 
পৃথিবীতে নরাধম নাহি মম মম || 
মম খুল্লতাত বসরার নরপতি । 
পুত্র মম করিতেন স্বেহ মম প্রতি! 
বোগদাদ নগর হইতে কিছু দূর 
সেই স্থানে থাকিতাষ নিম্মাইয়। পুর ॥ 
এক দিন মৎসা ধরিবারে করি মন! 
সরোবর তীরে আঁমি লয়ে দাসগণ | 
হেনকালে এ নারীকে করি দরশন। 
সন্তাব করিতে মম হৈল আকুঞ্চন | 
শরান্তযুক্ত দেখি এরে করি অনুনয় 
কহিনু বিশ্রাম কর আমার আলয় ॥ 
ইহার সঙ্গেতে ছিল এক জ্ঞন নর 
আকারেতে বুঝিলাম ইহাঁর কিন্কর | 
সম্মত হইল বাম! আমার বচনে। 
যতনেতে অঙ্গনায় আনিনু অঙ্গনে | 
বিবিধ কথার ছলে করিয়। বিনয়। 
অবশেষে জিজ্ঞাসিন এর পরিচয় ॥ 
কহিল আমারে বাম শুন পরিচয় | 
বোগদাঁদ নগরেতে আমারআঁলয় | 
তথাকার নরপতি সভাসদ তার! 
শুন গুণনিধি হয় জনক আমার ! 
অনুঢা কামিনী আমি থাকি পিতবাঁস | 
প্রবল হৃদয় মধ্যে বিরহ হুতাস ॥ 
বিবাহের কালগ্রাপ্ত। দেখিয়! আমারে । 
মম বিভা দিতে পিত1 করিল অন্তরে 1 
রদ্ধ এক আমীর মে আছিল রাজার | 
তারে মোরেদিতে পিতাকৈল অঙ্গীকার 
শিখিল ইন্টিয় সেই কুৰপ দর্শন | 
তাহে রদ্ধ জ্বরাতুর বিহীন দশন | 
নবীন যৌবন আমি অত্যণ্প বয়স । 
কেমনে রদ্ধের সহ পুরিবে মানস | 
তার হস্ত হতে আমি পাইতে নিস্তার 1 
আপনার পিতৃবাস করি পরিহার ॥ 
এই কিন্করের সহ মন্ত্রণা করিয়া! 
নিশাকালে গোপনেতে আমি পলাইয়া ॥ 

রমণীর এ কথায় হইল প্রতায় ! 
দেখিয় ইহার স্থানে হীরক নিচয় | 
পরে কহিলাম আমি কামিনীর প্রতি । 

স্মামার বাসে করহ বসতি ॥ 
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বনিত। বলিল মম এই আকুঞ্চন |. 
তব সহ সুখে কাল করিতে যাপন] 
কিন্ত যেই ভৃত্য সঙ্গে এসেছে আমার । 
কিজানি দেশেতে গিয়া! করয়ে প্রচার ॥ 
কোনছলে মোর দাসে দেহ তাড়াইয়া [ 
হেনকপে যেন হেথ1 না আসে ফিরিয়! 
ইহার সন্ধান যেন কিছু নাহি পায়। 
এইব্ধপ যুক্তি তুমি করহ তরায় ॥ 
এই ভাঁষে মম দাসে কহিন্ধ তখন! 
রমণীর কিন্করের হরিতে চেতন | 
মম অনুজ্ঞায় দাস সত্বর হইল | 
সুরাসহ চুর্ণ এক মিশাইয়। দিল | 
সেই সুরাপীত্র তাবে করিল প্রদান । 
সেজ্জন আনন্দসহ করিলেক পান ॥ 
সেই সুরাপান মাত্রে চেতন হরিল। 
তূমিতলে সেই স্থলে নিদ্রায় মোহিল | 
মমাদেশে মম দাস তারে স্কন্ধে তলে। 
লয়ে ৰাখিলেক গিয়া সরোবর কুলে | 
আর দামগণে আমি কহিন্ন তখন! 
যদি সেই দান পুনঃ করে আগনন | 
প্রহার করিয়! তারে দিবে তাড়াইয়া 
কোনমতে এই স্থানে ন। আসে ফিরিয়া 
যা কহিনু ভৃত্যগণে করিল তেমন | 
সেই দাঁদ পুনঃ নাহি কৈল আগমন || 
তদস্তর কহি আমি রমনী গোচরে। 
কিছু চিন্তা নাই সেই কিন্করের তরে 1 
বোঁগদাদে যদি সেই ষায় পুনর্ববার | 
তবু এ বিষয় নাহি হইবে প্রচার |! 
কিন্তু পুনঃ তাৰ মনে যদি ইহা হয়| 
এত তাবি ত্যজিলাম আপন আলয়॥ 

সে স্থান হইতে করি বসরায় বাঁস। 
কৌতুকে কামিনী সহ পুরে অভিলাষ | 
কিছু দিন এইমতে করিনু বঞ্চন । 
শেষে তাগ্যেষটে বিধাতার ৰিড়ম্বন || 
পাইলাম সমাচার বোগদাদ-পতি। 
ক্রোধিত হয়েছে মম খুল্লপতাত প্রতি ] 
গ্রতিজ্ঞা আপন মনে করেছে রাঁজন। 
অন্য জনে দিতে বসরার লিংহাসন | ৮৮ শা শিস্প্পীী রী িপশিপাাাশীশী শীট িশাশ্ীাীশাী শশা াটাটাটীসিপী টাটা শী 

তুরকাধ হাতহাস। 

আমাদের পরিবার স্থিত যতন । 
করিবেন সবাকারে প্রাখেতে নিধন | 
এই ভয়ে বলর তাজিয় ভুইভন | 
অপ্পভার বহুমূল্য লইয়া রতন ॥ 
নিভৃতে রমণী সহ করি পলায়ন। 
আপনার নগরেতে করি আগমন || 
পৌছিয়! হেথায় এক বাঁটী ভাড়। করি! 
রমণীর সহ বুঞ্চি দিবস শর্ববরী | 
হয়ে ললনার প্রেম অনুরাগ গামী ! 
ধম্মত বিবাহ এরে করিয়াছি আমি 1 
প্রাণপণে তুষি মন করিয়া যতন ৷ 
ভাবি নদ) এই যেন হৃদয়ের খন ॥ 
প্রাণাপেক্ষ। ভালবামি অন্তরে আমার । 
সর্বদ| ফতনে মন যোগাই ইহার 1 
কিন্ত পাপীয়সী নাকি দুশ্চরিত্রা অতি | 
নিয়ত করয়ে পরপৃরুষেতে মতি ॥ 
স্রেহে শৃঙ্খল মন করিয়। ছেদন | 
মম এক দাস প্রতি করিল মবন 1 
নিভৃতে তাহার প্রতি কহিল রুমণী | 
যদি তুমি বধ কর মন গুণমণি ॥ 
তবে তব সঙ্ষটে আমি করিব প্রণয়। 
ছুই জনে সুখে কাল হরিব নিশ্চয় | 
মম সেকিন্ধর নাহি অরুতত্ব ছিল৷ 
নারীর দুর্ববদ্ধে নাহি সম্মত হইল | 
সেই দাস আসি মোরে কহিল সকল 
শুনি ক্রোধানল হৃদে হইল প্রবল | 
ইহার উচিত শাস্তি দিবার কারণ! 
রমনীরে করিতেছি প্রহার এমন || 
মালিক-নাঁজীর শুনি এতেক ভারতী । 
হাস্য করি কহিলেন যুবকের প্রতি ॥ 
রমণীর যোগ্য দণ্ড এ নহে নিশ্চয়। 
ধরায় রাখিতে এরে উচিত না হয় | 
এত বলি দানে করে অনুজ্ঞা তখন । 

নদীতে এরে দেহ বিসর্জন || 
যে আজ্ঞ। বলিয়া দাস চলিল লইয়া! 
তরঙ্গিণী শোতে তারে দিল ভাসাইয়া 1 
নদীর প্রবাহে তাকে লইয়া! চলিল। 
অরণ্য নিকট তীরে তাহারে রাখিল | 
তথায় নিধন প্রাপ্ত হইলে তাহার ! 
শব গন্ধে নগরেতে হৈল মহামার || 
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তাহার অঙ্ষের গঙ্গে দুষিত পবন । তুমি দিতেতঅস্কীকার, করিলে তেবারও 
প্রজার শরীরে হয় রোগের জনন | বঞ্চিত করিলে আশা তার। 
ষ্টার অশুদ্ধ অঙ্গ গ্রভাব এমন | কিন্তু তব করধূত, দৈবে গোলা অপম্বত 
ত্রিংশং সহজ প্রা হইল নিধন | | হয়ে তার করেতে পড়িল । 

না জানি মর্ধাাদ তার, তব পুক্রদুর়াচার 
সেই গোল] পাষাণ ভাঙ্গিল |! 

ম্রীমুখে নররায়, উপাখ্যান লনুদায়, | প্রস্তর আঘাতে চূর্ণ, হইল দে গোলাতুণ 
শ্রবণ করিয়। অত:পর! হীরা সব পড়িল ছিড়িযা। 

পিংহাসন পরিহরি, উচিলেন ত্রাকরি, : আমি সেইক্ষণে গিয়া, একে২ কুড়াইয়। 
মন্ত্রী গেল আপনার ঘর ॥ ৰ তব করে দিলাম তুলিয়া || 

বণিব|রে স্বসস্ততি, ঘাতুকেরে অন্মতি, : তদস্তরে নরপতি,  টকিত হইয়া অতি, 
সেদিন ন1 দিয়ে নরেশর | | নিদ্রা তঙ্গে উঠিন্ন জাগিয়া। 

অনুচর লয়ে সঙ্গে, শীকারে গেলেন রঙ্টে | হেরে দেই কুস্বপন, অস্থির আমার মম 
তথ। শেষ করিল বাদর || থাকি থাকি উঠিছে কান্দিয়। || 

প্রদোথে প্রাসাদ মধে, আলিয়া রমণী | এতেক বচন শুনি, কহিছেন নৃপগুণি 
সন্মে,) রাণীসহ বসিলা আহারে। | এ স্বপনে কিবা জানাহল ! 

কাঁলপেয়েপাঁটেশ্গরী, পতিপ্রতিপ্রেমকরি । রাঁজ্জী কহেনররায়, শুন কহিহ্বে তৌমায় 
নকপটে কহিছে রাজারে | ূ স্বপনে যা বিজ্ঞাত কিল ॥ 

মহারাজ একিকাজ,নাহি লাজ ক্রব্যাজ, | স্বর্ণ গোলাতবকরে,রাজে)র আদর্শধরে 
বধিবারে ভুরাআ নন্দনে | ৰ নুর্জিহান বাঞ্া করে যাহা। 

দের মন্ত্রণায়। মোহিত হইয়া রায়, | কিন্তু তুমিবর্তমানে, রাজ্যভারপুত্রস্থানে 
মমতা বাড়ালে এইক্ষণে |] দিতে নাহি বাঞ1 কর তাহা || 

'আপন কল্যাণ প্রতি, দৃষ্টিনাহি নরপতি, ৃ কুমার দু্তা করি, সে গোৌল। করেতে 
বদ্ধ হয়ে মপ্রিবাক্ জালে । ূ ধরি,) পাষাণ আধাতে চুর্ণ কৰে 

বিরন্ব করিছ যত, বিপদবাড়িছে তত, ' ইথে জানাগেলযাহা, শুননাথকধ্তাহা 
প্রমাদ ঘটালে শেষকালে | ৰ স্বকপেতে তোমার গোচরে || 

নিকট বিপদ যার, সুহৃদের বাক আর, বদি তুমি স্বনন্দনে, নিবারণ এইক্ষণে 
বিষতুল্য বোধ হয়তারে। | নাতি কর পড়িয়। মারায়। 

এ।ন৭ তল পন নদাহিদেখে নালা) এঞে রাজা অধিবার, করিবেক ছারখার 

বত আর বুঝাব তোমারে |] | বিবাদেতে ফোনবে তোমায় | 
গতনিশি যেস্বপন, করিয়াছি দর্শন, । আমি হীরা কুড়াইনু, তৰ তস্তে সমপিন্ 

কহিতে হদয় ফেটে যায়। | ইথে এই হইল প্রথাণ | 
সহজেভবলা নারী, নাকয়ে রভিতেনারি । কুমারের দুরাশায়, সন্মতা ন1 হয়ে তায় 

সেই হেতু কহি হে তোমায়! . রাখিলাম তোমার সম্মান 1) 
সুবর্শেরগোলএক, শোভাতার অতিরেক | বপনের কথা স্মরি, অন্তরে বিচার করি 

হীরক নিকরে বিমণ্ডিতা। সুশিক্ষা করহ সংগ্রহণ | 
তুমি তাহ লয়েকরে, নুফিছপুলকান্রে সবক্তকিন নামে তূপ, করিলেন মেন 

একেশ্বর কৌতুক সহিত 1] মন্থি বাকা করিয়া শ্রবণ ॥ 

নুর্জিহান তব পাশে, থাঁকি সে গোলার: ৰ 
আঁশে,) ভবস্থানে চাজে বার২ 1 | টি 

| গ | 
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ছুই গেচবের উপাখ্যান | 

ছুপতি সুবক্ত-কিন পারমাধিপতি। 
বিদ্যা বুদ্ধি গৌরব গ্রতাপযুক্ত অন্তি 1 
নানাগুএ অকুপার মহিমা অপার! 
শৌঁ্যয বার্ধয গাশ্তীর্যা উদার্যোর আধার | 
প্রক্গাভান-বল্লভ তভ মানবেতে। 
বৈরি বিবর্জিত প্রীতিপাত্র এ জগতে ॥ 
জঅথাঁগণে মুক্তদ্ধার তাহার ভাঙার | 
ছিলে অনাথ দীন ভরখি কাগ্ডার ॥ 
কিন্ত হইয়াও এত গুণের নিঙগয় | 
স্বগয়া বালক্তি তার ছিল অতিশয় 11 
আস্সচর নিকর সর্বদ1 সঙ্গে নিয়া । 
ভ্রমিতেন পশুকুল নিধন করিয়া | 
স্বগয়ার পরতন্ত্র হইয়া রাজন। 
করিতেন নিরর্থক মময় হরণ ] 

রাজ্রকার্যো মনোযোগ তাহে নাভি হিপ 
শাসনের ব্যতিক্রম হইতে লাগিল | 
রাজকার্ষে রাজেজ্জের উদাসা কারণ | 
পাগিল নগরী লব হইতে পতন || 
নাহওয়াতে সংস্কার প্রালাদ নকল । 

অকালে পাইল লবে ধ্বংসের কবল ॥ 
শান্তিকা্যে বিশৃঙ্খল ঘটিয়। উঠিল | 
চুর তক্ষর সব প্রবল হইল || 
দিনে করে ডাকাছ্তি অরাতি রন্ধি হয়। 
নগর লুগ্তন করে মিলি দস্াচয় | 
এঞাদের ধন প্রাণ রক্ষা করা ভার ] 
অকুলে পড়িয়া সবে করে ভাহাকার | 
আপনার ধন প্রথ করিতে বক্ছণ | 
কহ কেহ দেশছাড়ি করে পলারন 
«কহ সর্ধক্সাভু হয়ে বিপদে পড়িয়া) 
অশ্রপূর্ণ নেত্রে কাদে চিৎকার করিয়! 
ধনিক বণিক লব তেজি ব্যবসায় | 
বিপন্ন হইয়] সবে অন্যত্রে গলায় | 
বাখিজে'র শ্রোত রোধ হয় সেইক্ষণে। 
পণ্য শালা গ্ুন্য সব ক্ষ গ্রজাগণে | 
বহু জনাকীর্ণ যেই জনপদ ছিল। 
এবে জন-শ্ুন্য ঘোর অরণথা হইল 
পর্বে যেই গৃহে ছিল নরের নিবাঁস। 
আসিয়া হ্গাপদ কূল করিল ক্াবাস | 

2৮০৬ 

ভয়কীয় ইঠিভাষ। 

শার্দুল গুকর আদি ভল্লক নিকরা 
পালে পালে প্রবেশিল নগর ভিতর | 

। ভীষণ আকার সব করে ভীম রব! 
আরস্তিল করিবাঁরে মহ উপজ্রব | 

৷ িওয়ে বেড়ায় তারা ধোরে খায় নরে। 
প্রজাদের হাহারব হয় গ্রতি ঘরে || 
ক্লুধকে সা করে চান বান ছাড়ে তারা 
, পশ্তর কবলে পড়ে কত যায় মারা | 
হাট মাঠ ঘাট বাট তৃণে আচ্ছাদিল ! 
শোভনীয় রম্য হন্মে বনজ জক্মিল 1 

 কণ্টকী রঙ্ষেতে সব পুরিল নগর | 
৷ ক্রমেতে হইল ঘোর বন ভয়ঙ্কর || 
শৈবাল মালায় আচ্ছাদিল সরোবর। 
বন্য মহিমাদি আদি ছাইল পুকর | 
যেই সরলীতে ফুটি শত শতদল | 
গথিক জনের নেত্র করিত শীতল ॥ 

যাহে পূর্বে মীন নব করিত বিহার 
রজত উপম অঙ্গ করিয়া বিস্তার |! 
বাসিত কমল গন্ধে ষাতার জীবন। 

 পানণস্পর্শে যুডাইত পথিক জীবন | 

1 

যাহে পুর্ধেব মধুলুক্ধ মধুব্রত গণ । 
সরোজে বসিয় সুখে করিত নশ্তন |! 

যার চারিদিকে নানা জাতিতরু গণ । 
ফল ফুল অলঙ্কারে হইত শোভন | 
স্টিক নিম্মিত মার সোপান নিকরে | 
করিত "আনন্দ দান হাদয় কন্দরে | 
এখন তাহাতে আসি মহিষের দল | 
পক্ষিল করেছে লেই সরলীর জল ॥ 
মুকুর সদৃশ স্বচ্ছ মলিল তাহার ! 
হইয়াছে তম বর্ম পক্ষের আধার | 
পুর্বে যেই অট্রালিক! ছিল সংস্ক ত1 

৷ স্টিক সদৃশ শুভ্র বরণে শোভিত || 

-- শী ীটটিিশ শিলা ১2 মে 

। 

যার চাবিদিগে ছিল কৃত্রিম কানন ! 
দ্বিন্ত পরিবার যাতে করিত চরণ 1 
আপন আপন স্বরে নুমধুর গরে। 
ঢালিত অমিয় রাশি শ্রুতি যগপ্ররে | 
যেই হ্ধে পুর্ধে লাগি শশির কিরণ | 
গ্রতিভাতে রমণীয় হইত দর্শন | 
যাহার গবাঙ্ষে আগে কামিনী বদন | 
কমল সদৃশ শোভা করিত ধারণ 11, 



তুরপ্লীয় ইতিজঃদ। 

এখন তাঁভাতে যত উদনাভীগণ | 
জাল্পী তুল্য করির়াছে উর্মার রচন | 
প্ররোহিত প্রাটীরে শৈবালরাজী ষত। 
করিয়াছে তার পুর্ব শোভা সব হত | 
ছিল কাঞ্চনের কাজ যেনাটা শাপায়। 

এখন ভীষণ তাহ! ভূজঙ্গ মালায় [1 
নান] রঙ্গে চিত্রিত ষে সব চত্রাগার। 
এখন চিত্রিত তাহে শোগ্তের ধার ] 
আতর গোলাব গন্ধে ষে গহ গঙ্ষিত। 

সে এখন পুতি গন্ধে হয়েছে পুরিত | 
পূর্বে নিশাকালে যেই তবন সকল । 
বর্তিকার আলোকেতে হইত উজ্জল ॥ 
এখন বামিনী যোগে পদ্যোতের মালা | 
সেই সব গহেতে হয়েছে দীপ মাল || 
প্রদোষ সময়ে পূর্বে যে মব ভবন | 
ণিনাদিত কামিনীর মধুর নিশ্বন || 
মল গীতিকাগানে কর্ণ যুড়াইত। 
এখন তাহাই শিবাকুল নিনাদিত || 
ঘৌর অমঙ্গল রব করে শিবাগণ | 
আবে অমনি হয় বধির আবণ || 

নপের অনবধান হেহ্ এই সব! 
ঘটিল হইল তাতে মহা উপদ্রব 11 
খানায়ানল নামে গুখ্য অমাতা রাজার| 

বন্ধে রহস্পতি সর্ব গুণের আধার || 
বাজমন এই দশা করিয়া দর্শন । 
অন্ঠিশমূ খেদ-যুক্ত হৈল তার মন | 
নচিব তর্ক ভূপে করিবে কেমনে | 
এই চিন্ত1 মসুদিত সদ তার মনে || 
সহসা কহিতে শক্ত নহে কোন মতে। 
কি জানি যদ্াযাপি পড়ে নঘপ কোপ পথে 
হ্ভাবতঃ প্রভৃজ্ঞন স্বতন্তর স্বভাব! 
ভিন্তে বিপরীত ভাবে প্রতাপ প্রভাব || 
বিশেষ ব্যসনাসক্ত হইলে রাজন | 
কোন মতে নাতি শুনে প্রবোধ বচন || 
আপনার অভিলাষ পুরণ কারণ ! 
অনায়াসে করয়ে গঙিভি আচরণ 11 
নব্ননাশ তয় তবু নাহি দেখে চেয়ে। 
অবধহেলে ভারায় বিভব সব পেয়ে 1) 

ঙ* 

; এ কারণ খাপায়াস না পাম সময়। 
। কফেমনেতে দিবে অনিষ্ের পরিচমু || 
| দৈবে একদিন লেই অবনীতৃষণ। 
 নন্ত্রীহ স্বগয়ায় করিল গমন | 
নান! কথা প্রসঙ্গে পুলক তুই জন । 

। ক্রমে ক্রমে বহু "দুর করিল গমন | 
। হেনকালে কান পেয়ে সচিব প্রবর | 
' পীর্পিবের প্রতি কহে হয়ে ষোড়কর | 
শ্রীচরণে নিবেদন কবি দ্ডবারি | 
 পক্ষীদের ভাষা আমি বুঝিবারে পারি ॥ 
কি পাপিয়া দহিয়াল ভুতি ক্িরামন । 
' আবণ মাঁত্রেতে বুঝি এদের বচন | 
| ইত্যাদি বিমানচর ষত জাতি হয়। 
৷ সবাকার ভাষা আমি বুঝি সমুদায়|| 
ৰ (মৃপতি কহিল ) মন্ত্রি। তা কি এমন | 
 বিহগের তাঁবা তুমি করেছ শিক্ষণ || 
। €( মচিব কহিল ) শুন শুন নররায়। 
উদাসীন এক ইহ শিখায় আমায় || 
| তাঁর কপাগ্চণে পাইয়াছি বিদ্যা লায়। 
৷ অতি চমতকার ইহা অতি চমৎকার! || 
' জীযুতের অনুজ্ঞ। এ কিন্কারের প্রত্তি। 
হইবে ষখন শুনিবেন নর়পতি ||| 
] 

র 

_. এইবপ কখোবকথনে ছুই জন | 
 ম্বৃগয়া করিয়া বনে করিছে ভ্রমণ 1? 
তীক্ষ শর শরামনে করিয়া সদ্ধান | 
বধিগ তৃপতি বহু শ্বাপদের প্রাণ || 

। গ্রাণভয়ে পশু কুল করে পলায়ন 
কেহবা ভূপের বাণে পাইল মরণ || 
' বনস্থুলী সন্ব,ল হইল ভীমরবে 
হরিণ হরিণীগথ চমকিত সবে 

৷ পশধাতী নরপতি হইয়া ভীষণ | 
' কাননেতে করিলেন দিবস যাঁপন | 
| হেনকালে সন্ধ্যা! আদি হইল উদয় 
ূ নরের আয়ুর তুল্য দিবা হয় ক্ষয় | 
। দিনকর অভ্তাচলে কিল গমন ॥ 
ূ সন্ধ্যা রাগে গ্ুনানয় শোণিত বরণ ॥ 
৷ নানা স্থান হইতে আঁপিয়া পক্ষীগণ| 
[ আবাল হরতত কার আঙয় গ্রহণ || 



৮ তুরকীয় ইতিহাঁন | 

চঞ্চ পুটে খাঁদ্য সব করি আহরণ ।, | «ওহে ভাই মম বাঁক্যে কর গ্রনিধান | 
সম্মেহে শাবকদিগে করয়ে অর্পণ || যদি মম পুভ্রে কন) কর সপ্প্রদান ॥| 
পুলকে পুর্নিত হয়ে পতঙ্গ সকল । জামাতার জৌতুক স্ববপ দান ধরি। 
আপন আপন স্বরে করে কোলাহল।। ; চাই আমি পঞ্ধাশত উৎসন্ন নগরী” | 
ধন ঘন সৃছুমন্দ লমীর লঞ্চরে । একথায় কন্যাকর্তা করিল উত্তর! 
পথশ্রান্ত পথিকের শ্রান্তি দূর করে।। | ওহে ভাই! পঞ্চাশত অতি তুচ্ছতর | 
কুভিত কোকিল কুল ভ্রমর গুর্জিত। যদি তুমি ইচ্চা কর করিতে গ্রহণ! 
তরু দেহে ফুল সব হয় বিকমিত।! পারি আমি পঞ্চশত করিতে অর্পণ | 
পরিয়া তিমির বাস আসিছে শর্ররী | | থাকিতে পারলা-অধিরাঁজ বর্তমান! 
নরেন্দ্র নয়নে ইহ1 নিরীক্ষণ করি! অসংখ্য নগরী পারি করিতে প্রদান || 
স্বমন্ত্রী সহিত ভুত হয়ে হরধিত | এই সে প্রার্ধন1 লর্বব দেবের সমাঙ্গে | 
বাটীতে যাইতে যাত্রা করিল তরিত 11 | দীর্ঘ আয়ু করুন পারস্য-অধিরাজে || 
আঁদিতে আসিতে নিখিল ন্বপবর। 1 পারম্যের অধিনাথ রবেন যাবৎ | 
আছে দুটা পেঁচা বোসে রক্ষের উপর ॥ | এ বিষয়ে কিছু চিন্তা নাহিক তাবৎ || 
'াাদিগে নিরখিয়া অবনীভৃষণ। এ বপ কগিতেছিল পৌোঃক গল । 

মন্ধ্রিবর প্রতি আজ্ঞ। করিল তখন || আপনার পদে কহিন্ন অবিকল | 
«মৃহ মন্ত্রি জানিয়া আইস বিষরএ। 
কিবা! এর। করিতেছে কথোপকথন” | 
য়ে আজ্ঞা বলিয়। মন্ত্রী করিল গমন | নূপতি ছিলেন অতি চতুর প্রধাঁন। 
সেই বক্ষ মূলে আদি দিল দরশন || ইঙ্গিতজ্ঞ মন্রজ্ঞানী সুধীর বিদ্বান || 
মনোসংযোঁগেতে কর্ণ মূলে হাত দিয়া । | অমাতে।র মন্ম কথা হয়ে অবগত! 
্ষণকাল সেই স্তানে রহে দীড়াইয়া ॥ | প্রজানাথ সতর্ক হলেন পুর্ববমত 1! 
পরে রাজ সম্মিধানে করিলে গমন | স্বীয় অবিবেক কত দোঁষ সমুদয় । 
কহে নৃপ কহ, কি শুনিলে বিবরণ] | জাঁনিয়। দুঃখিত হইলেন অতিশয় ॥ 
শুনিতে ইচ্ছক হইয়াছে মম মন | পৃর্বমত সতর্ক হইয়! ভূভ্ষণ | 

প্রকাশিয়া পূর্ণ কর মম আকুঞ্ণন || বাসন তাজিয়া রাজকার্যে দেন মন | 
(মন্ত্রী বলে) মহারান্ভ! করি নিবেদন | | স্ুণৃত্থল করিলেন রাজ্যের শানন। 
যদি মম অপরাধ করেন মার্জন || করিলেন বিধিমত নিয়ম স্থাপন || 
তবে ওরা যা কহিল কহিবাঁরে পারি! | ধ্বংস হয়েছিল যে যে নগরী তাহার | 
অন্যথ| অভয় বিনে কহিবাঁরে নারি] | প্রনর্বার তাহার করেন সংস্কার ॥' 
( নুপতি কহিল) «ইথে কিচিন্ত1! তোমার | ভাট মাঠ বাট খাট হলে পরিস্কার 
নিয়ে আমারে কভ করিয়া বিস্তার? « | পূর্বব ৰ্প হৈল তাহ শোভার আধ।র | 

রতাঞ্জলি পটে মন্ত্রী কহেন তখন। পলাতক প্রজা সব আমি পুনর্বার 
« অনুগ্রহ করি তূপ করুন শ্রবণ || করিল বলতি তথা লয়ে পরিবার | 
শীযুতের প্রসজেতে বিহঙ্গ যুগল। পুর্ববৃপ রাগ রঙ্গে নকলে রহিল | 
কহিতেছে পরম্পর বচন বিরল | তৃূপতির যশঃ গান গাইতে লাগিল'১|| 
ওই ছুই পেচকের শুন বিবরণ | 
একের ভুহিতা আছে একের নন্দন | 
সুতের ভানক যেই সুতার জনকে | যেই কালে এ আঁখা।ন, করিলেক লমা- 
বৈবাহিকী ব্যবহারে কহিছে পুলকে | | খান,) মহীপ মহিমী পাপীয়সী | 



ভুরক্ীয় হতিভাল। 

সেই কাঁলে মররায়, জ্বলস্ত অনল প্রায়, গু মম গ্রজাগণ, 
মলীময় হৈল বোধ শশী || 

নারীকৃত প্রতারিত, বোধবিধু বিবর্জিজিত, 
অহিত সন্ধায়ী ভূভৃষণ। 

রাণী কাছে দেইক্ষণ, করিলেন দু মন, 
পুল শির কবিতে ছেদন || 

রাণীপ্রতিসদ্বোধিয়া,কহিছেন প্রবোধিয়।, 
ভেবোনা প্রেয়মি' কিচ্ছু আর। 

তোমারবাঞ্রিতষাঁহা,কালিলিদ্বঃবেতাহ।, 
শত্র তব হইবে মংহাব ॥ 

ভগবান বিভাকর, বিসশ্তাবিয়া নিজ কর, 
কলা যবে প্রকাশ পাইবে । 

যে তব টুটিলমাঁন, করিলেক অপমান, । 
 যমবাসে তখনি যাইবে | ূ 

এইকপেপকোপিয়াভাদিনীরেশাস্থাইয়া 
শয়ন মন্দিরে প্রবেশিয়া | 

সুযুপ্তি মহিলাবেশ, কবিয় যামিনী শেষ, 
শযা। তেজে ঈশখরে স্মরিয়া | 

গ্রাতঃরূত সমুদায়,। সমাপন করি রায়, 
বারদিল সমাজ মন্দিরে। 

সচিব লদসাগণ, 
মেই কালে করিল অচিবে | 

ভট্টগণে রায়বার, গাঁইতেছে 'আনিবার, 
বন্দীগণে স্তুতি পাঠ করে! 

বাজনী লইয়াকরে, কিন্করে বাজন করে, 
ছত্রধবে শিরে ছত্র ধরে 

নরপতিহাসাকিন, হয়ে অতিক্রোধাশীন, 
কিন্কর নিকরে আঁজ্বা করে।, 

পুরাতেরা ণীরাসাশ, ছেদ করি স্পেহপাঁশ, 
নুর্ভিহানে আনিতে সত্ৃরে | 

বক্ঠন সচিব যেই, হেন কালে উঠি সেই, 
ভুপতিরে করযোড়ে কয়! 

“তবপদেহে রাজন, দাসের এ নিবেদন 
বধোনাকো আপন তনয় || 

দীশ কাল বাচিবার, সাধ থাকে হে 
তোমার, )থাকিতে এ অবনী মগুলে 

তবেমঞ্জ্রিদের তাষে, উড়াওনা উপহাঁসে 
যদ্যপি থাকিবে স্ুকুশলে | 

শীযুতের মহোন্থতি, যাতে হয় রৃদ্ধিমভী, 
এই চিশ্বা করি অনুক্ষণ। 

৪১২ শা শট শি 

৬৯ 

করিবেন সুপালন 
॥ পাইবেন অনন্ত জীবন || 
ূ 0" আলম্বন, রাখিতে এপি ংহাসন, 

যেই তব হাদয় নন্দন 

৷ তাহার জীবননাঁনি ,হৈয়নাকো অবিশ্বীসী, 
ধরাধামে তুমি হেরাজন | 

কুমন্থণ। যে তোমায়, দিতেছেহে নররায় 
ইহাতে সে তুষ্ট নাঁহি হবে। 

তোমার জীবন নাশি, আনন্দ সাগরে 
ভামি.) সর্বনাশী ক্ষান্ত হবে তবে ॥ 

বিলক্েঅথবাআঁশু, নাসিবে তোমারঅস্ত 
সেই কুলহম্ত, কলক্ষিণী। 

যেন বানপ্রস্থ্যসনে, তুলাইল কুমন্ধ্রণে, 
ভুত এক,শুন সে কাহিনী'” || 

বানপ্রস্থ্য বারসিসাঁর 
উপাখ্যান । 

প্র! কাঁলে ছিল এক ধান্মিক সুজন | 
৷ ঈশ্বর ভভানে কাপ করিত যাপন | 

সকলেভে আগমন! বিষয়ে উদালা সদ নিঁলোতভ শরীর | 
শুচি সদায় শ্রদ্দাবান জ্ঞানী ধীর || 
জিতেন্দ্রির হিংসাশুন্য অভি পৃ বান! 
ভাগত বাপিয়াছিল তাহার নমান |] 

অকামী অক্রোঁধী পর উপকারে রতা 
| সুশীল সাএুতা| পূর্ণ কব গুণ কত]! 

| নিরাললা ভ্রম গ্রম1 গ্রমাদ রহিতা 
। অতন্দ্র বিগত নিদ্র্য ঘিন্মল চরিত ॥ 
অনশনে দিবাভাঁগ করিত হরণ। 
কখন পক্ষাস্তে কতু মাসাস্তে ভোজন | 
এই ব্ধপে শত বর্ধ বনে গেশয়াইল | 
তাহার সুখাতি পব ভুবনে ভরিল | 
নিরন্তর ধ্যানরত সমাধি-বিশিষ্ট। 
কায মনে অনশনে ভাবিতেন ইস্ট 
বারমিস1 তাঁহার নাম সর্ধীগুণধ।ম। 

আশ্রিত জনার পুরাইত মনস্কাম |] 
অরণ্যান্তরালে ছিল আশ্রম তাহার | 

যুগে বাকের যেইস্থানে করিত বিহার | 
নগরম্থ পোক বত মঙ্গল কারণ 

ভার দ্বার। কর[ইত শুভ স্বভায়ুন |] 
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কামনা করিয়া মনে যে ভাবিত যা | | 
তাহার গ্রন।দে শুভ সিদ্ধ হৈত ত'হা 1 
ব্যাধিত বধীর অন্ধ রদ্ধ অরাতুর। তদগুর নপৰর বে ডাকিয়া । 
অন্য অন্য রোগে যারা নিতান্ত বিধুর | | বারসিসা আশ্রমে বালা দিল পাঠাইয়া ॥ 
তাহার নিকটে গেলে রোগে মুক্ত হয় ; এভ ষে হয়েছে বুড়া ৬ তখন। 
ঈশ্বরে ধেয়ায়ে সেই আরোগ্য করমু! 1! হেরি রাজ দৃতিতায় সবিস্মিত মন || 
ঈএর তাঁহার ভব করিত শ্রবণ চিরদিন নারী সঙ্গ নাঠিক যাহার | 
জোঁকের মঙ্গল তাহ হৈত সর্বক্ষণ |] ৷ হেরিয়া চপল হৈল মান তাহার 1] 

আরে! করি অলৌকিক ক্রিয়া সমাপন। | স উষ্ণ অন্তরে তারে করে নিরীক্ষণ | 
লোকমাৰে হয়েছিল গ্রতিষ্ঠ। ভাঞজন।  অনলের আবির্ভাব হইল তখন ॥ 

হেনকালে ভূত এক পাপাক্মা নিষ্ঠুরে। 
আমি কহিলেক বারলিনা কর্ণ পুরে | 

সে দেশে নরপতি আহিলেন যিনি! কি কর হে উদ্বাপীন শুনহ বচন | 
দৈধাৎ পীড়িত হৈল তাহার নন্দিনী || ! বু ভাগো প্লে তুনি রমণীরতন ॥ 
ভূপতির এক মাত্র সেই কন্যা ধন। এভেন সময় যেন ন| হয় নিঙ্ষল। 
কন্যার পাড়াতে রাজ ছুঃখিত জীবন 1 রাজার কিন্করবর্গে এই কথা বল] 
করাঈল চিকিংলা আনায়ে বৈদাগণ। ূ অদ্য এ কনারে রাখ আশ্রমে আমার 
চিকিৎসা করিল তারা করি প্রাণপণ ॥ 1 স্ততি পাঠ করিব রোগের প্রতিকার ॥ 
আরোগ্য করিতে তারে কেহ নাপারিল ৰ গামার আশমে করি যাগিনী ফাপন | 
দেখিয়া নরেশ মহ] চিন্তিত হইল 11 | কালি বালা পিতৃলায়ে করিবে গমন ॥ 
ব্যাবিপ্রতিক্রিয়া যত করে বৈদ্যগণ 1 ১ আঁমার লমস্ত বাকা কহিবে রাজারে! 
ততই কনার পীড়া প্ররদ্ধি ভীষণ || । কালি প্রাতঃকালে আইস লইতে ইহারে 
লোকের অসাধ) বোগ জানিয়। রাজন | : 
সভান্রদ্ধ পবামর্শ করিল তখন | ূ 

এতৈক বচন শুলি লভাসদগণ ! রি 
নপতিৰ যুক্তির করিন গ্রশ সন ॥ 

মম ভুহিতার রোগ বৃদ্ধি অতিশয়! 
এ রোগ করি'ত দুক্ত লোক সাধ্য নয়! 
অতএব এই স্থির করেছি এখন | 

দুরাঅর ছুিন্ত্রণে কিবা! নাহি হয়| 
ভূতের ভাষেভে যোগী তুলিল নিশ্চয়] 
সকল চেতনা তার তখনি হরিল। 

বারশিলার কাছে কন করিতে প্রেরণ |। । কহিল কিক্কর প্রতি ভূত্য যা হিল 
পরম তাপস মেই অত্যন্ত প্রবীণ!  প্লাজচর একথায় সন্ত না হয়ে 
তপন্ায় অনশনে দেহ তার ক্ষীণ | | এক জন পাঠাইল নপের আলয়ে ॥ 
বিশুদ্ধ শরীর তার পুরুষ উত্তম | সমস্ত রাজাবে গিয়া দাস জানাইল | 
গুণ্যবান ধরাতঙ্সে নাহি তার সম || শুনিয়া ভূপতি তাহে সমত হইল | 
মে যদি আমারে করি করুণা বিস্তার। | কহিল আমার ইথে নাহিক নংশয়। 
দুহিতার এ রোগের করে প্রতিকার | যত দিন থাকিবারে প্রয়োজন হয়।। 
তবে আরোগ্য হয় নন্দিনী আমার। তত দিন তনয় থাকুক দেইস্থলে | 
নহুবা উপায় কিছ নাহি দেখি আর । আরোগ্য হইলে হেথা আদিবে কুশল | 
একারণে এই যুক্তি করিয়াছি সার ) র 
তুতিতারে পাঠাইব আশ্রমে তাঁহার 1 | 

পাইয়া রাজার আজ্ঞা যাইয়া কিম্বা 
। রাঁজাদেশ লকলোরে করিল গোচর | 



এ 

ভূক ইতহাস। ধ ৩ 

শুনি সবে যোগী স্থানে কন্যারে রাশিয়া! ভূপতি হইয়া জ্ঞাত এ দোষ তোগার। 
আাইল সকলে ভারা বিদায় লইয়া | তুঃখ দিয়া করিবেক জীবন সংহার ॥ 
ভেনকালে আদি ভূত কহে পুনব্বার | ৃ 

ৃ | 
কি কর হাবদিলা কেন বিলদ্ধ তোমার | 
ধরণীর মধ্যে তুমি অতি ভাগ্যবান : ভূতের বারতা শুনি বারণিনা তখন! 
মেই হেতু হেন নিধি আছে তবস্থান|| | বিষাদে বিমগ্ন চিত্ত অতি ক্ষু॥ মন |] 
এ হেন জাবণাবতী বন্থুমতী তলে । ইহার উপায় এবে কি করিব আমি । 
কার ভাঁগ্যে ঘটে নাই কহিল বিবলে 1]! বিশেষ করিয়া মোরে বল মনগামী || 
অতএব শুভকার্ধে দেরি কন আর! কহিছে পিশাচ নাঁথ শুনহ বচন । 
আচিরে সংপিদ্ধ কর অভীঞ& তোমা] : আর এক অপরাধ করহ এখন] 
প্রচার না হবে কভু তোগাব কাভিনী[ 1 রাজার কন্যারে এবে বিনাশ করিয়া । 
জগতে প্রশংসা তব হয়েছে ব্যাপিনী | । হোমার আশ্রমান্তিকে রাখহ প্তিরা | 
যদি বালা এই কথ কভূ কারে কয়। রাজা কিন্কর নব আইলে হেথায়। 
তোমার সদ গণে কেবা করিবে গ্রতায়] : হলে তুদি এই কথা কৈও তা মবায় | 
গাথমের এই উক্তি করিয়া শ্রবণ | ' কেথায় আরোগ' হয়ে রাজার নন্দিনী | 
বাঁরপিস| বিজ্ঞান পথ বিস্মাততখন] : প্রতৃষেতে রাজবাটী গিয়াছে কামিলী | 
মনের ধৈর্ধ্যতা পুর হইল তাহার তব বাঁক্যে তার। সবে করিবে গ্রভায়। 
ক্রমে সমীপস্থ হিল ঘপতি বাঁলার 1 1 কেহ তব প্রতি দোষ ন1 দিবে নিশ্চয় | 

অঙ্গেতে অনঙ্গ ভাব হয় উদ্দীপন | তঃসত তাহার করিবে অন্বেষণ । 
করে ধরি কামিনীরে কৈল আলিঙ্গন | ; ন1 পাইয়! ক্ষান্ত তারা হইবে তখন | 
শত বনাবপি যাভা যতনে রাখিল ] , সুপতি হইবে তাতে দুঃখিত নিতান্ত । 

পলকের মধ্ো তাভা সকলি নাশিদ | | রথ মন্বেষণ ভাবি মনে হবে ক্ষান্ত 

অনঙ্গ বিভ্রম তার যখন বুচিল | ঈশ্বর নিতান্ত ত্যগিয়াছে মোণিবার | 
দেইকালে জ্ঞান বুদ্ধি গুনঃ উপজিল | ! সেই হেতু ক্রমে তার হত বৃদ্ধি ধরে 
বিজ্ঞান কণ্টক করে হৃদয় বিদার | প্রমথের পরামর্শ করিয়া গ্রহণ | 
সেই দুঃখে ভূতে যোগী করে তিরক্কার | ' রাজার কন্যার পাণ বপিয়। তখন | 
লে ছুরাত্মা। এই ছিল মনেতে তোমার 11 আশমের এক দিখে গু তিয়া রাখিল | 
একেবারে ধন্ম নাশ করিলি আমার |  শিড়তে সারিল কাজ কেহ নাজ্ানিল | 
শতবর্ধাবধি চে্টা করি অবশেষ | পর দিন গ্রতৃষ্যে বাজার দাসগণ। 
আমার ধন্মের পথ কল্িলি নিঃশেষ |. ভূপতির তনয়ার করে অন্বেষণ | 
ভূত বলে অনুযোগ করোনা আনায় ' যোগী কহে সুস্থ1 হয়ে রাজার নন্দিনী | 
ভূর্জিলে অশেষ সুখ আনার কপায়।| : প্রত্যষে এখান হতে গিয়াছেন তিনি | 
কিন্তু পুনঃ শুন এক আমার কাহিনী! ' শুনিয়া কিন্কর সব তাহার লাগিয়া । 
তৰ যোগে গর্ভবতী হঝেছে কামিনী | । ইতঃস্তত তারে সব বেড়ায় খুঁজিয়া | 
তোমার এ পাপহবে লোকের গোচর || ভূত আলি জ্ঞানাইল রাজার কিস্করে! 
লোক মাজে ক্রমে তুমি হবে হতাদর | ; র[জকন্যা সভ যোগী যেবভার করে। 
যাহারা এক্ষণে করে মর্যাদা ভোমার | ূ বিনাশিয়! ভারে রাখে যথায় গ্ুতিয়া। 
এঙ্ষাণ করিবে তারা হবতিরন্করি 1] 1 সেঈস্থান দানগণে দিল দেখাইয়া || 



দ 

তুমি খনি শব দেহ পাইল তাহার। 
বারদিস! উপরে করে দারুণ গ্রহার | 
করে পদে বন্ধন করিয়া সেইক্ষণে | 
দাসগণ সবে আইল রাজার ভবনে | 
সকলেরাজ্ার পদে কৈল নিবেদন | 
যেইবপবারদিনার দু আচরণ | 

কন্যার বিয়োগে বাজ হইলা কাতর 
ক্রন্দন করিল। বহু করি আর্ত স্বর |] 
অবশেষ সভাকরি বসিয়া রাজন | 
সভ্যগণে বলে বলকি করি এখন॥ 
দ্রাঁআর কিবা দণ্ড করিব বিধান | 

বুঝিয়া আদেশ কর মকলধীমান ॥ 
নভ্যগণ কহে ভূপ করুন শ্রবণ | 
প্রাণ দণ্ড যোগ্য এঈ ভুরাতা ছুর্জন | 
এত শুনি নরপতি ধাতুকে ডাকিয়া । 
বলে ফাসি কাক্ঠে এরে মার ঝোলাইয়। 
যে আজ্ঞ1 বলিয়া সে ধাতুক সেইক্ষণ | 
রাজ মার্গে ফাঁসি কান্ঠ করিল স্থাপন | 
যেই কালে তারে ফাঁসি কান্তেতেঝলায় 
হেনকালে সেই ভূত আসিয়া তথায় ॥! 
বারপিলার কানে২ কাহল তখন ৷ 
যদি মম উপদেশ করত গ্রহণ || 
তবে তোরে হেথ। হতে উদ্ধার করিখ। | 
ত্রিনহজ ক্রোশান্তরে রাখিব লইয়া || 
গুর্বমত সন্রমে থাকিবে সেই স্থানে | 
পর্বরাগে পূর্বসখেল্থাকিবে সন্সানে | 
শুনিয়। বারসিনা1 কহে মে আজ্ঞা তোমার 
করিব তোমার পুজা করিনু স্বীকার || 
ভূত বলে কথায় নাহইবে এমন | 
আগ্রে"তার চিহ্ন কিছু করাও দর্শন || 
শুনিয়া বারনিস1 তারে প্রণাম করিল | 
করযোড়ে মকরুণে স্ততি আরন্তিল [| 
তদন্তুরে ভূত কহেঅতি উচৈঃস্করে | 
হইল অতীঞ লিদ্ধি এত দিনান্তরে || 
এখন নাস্তিক হয়ে বাহ ষমদ্বার | 
এত দিনে পুর্ণাহৈল বানা আমার ॥ 
এত কপি তার মুখে দিয়! নিক্টীবন | 
তথা হৈতে ভূত তবরা হৈল আদর্শন 1 
তদন্তর বাঁরনিনা দুর্গতি অপার। 
ফাঁসি কাক্ঠে ঝলি প্রাণ হইল নার |! 

উুরকীয় ইতিহাস । 

।  সৃষ্ঠ মন্ত্রী বলে ভূপ শ্তল সারোদাতী 

৷ ভূতের সা্শা রাণী কানজাঁদ তোমার 

৷ অবিরত তোমারে সে কুমন্ত্রণ। দিয়! 

। দারুণ বিপদার্ণবে দিবে ফেলাইয়া [1 
। অগ্নে তৰ পুত্র প্রাণ করিয়া সংহাঁর। 

পশ্চাতে জীবন রাজ। বধিবে তোমার | 

ইহ1র বিহিত যাহা করহ আপনি ! 

অধিক তোমারে কিব| কব নপমণি | 

সচিবের সদুত্তর করিয়। শ্রবণ | 

সেদিন হইল ক্ষান্ত বধিতে নন্দন || 

গ্রদোষে শীকার হতে যখন ডূপতি। 
 অনুচর সঙ্গে আইল আপন বসতি 1 

বাজার মহিবী রু1 ভয়ে মন্ত্রিগণে | 

কহিতে লাগিল রাণী হ্থপের সদনে | 

মগ্থিদের মন্ত্রণায় ভূলে নরপতি । 

অদ্যাপি বধিতে ক্ষান্ত ঢরাআসম্ভতি 

বিশ্বামঘাতক বাঁক্যে করিয়া বিগাস। 

'আঁপনি প্রার্ধিলে নাথ আপন বিনাশ 1 

তাহারা মকলে ঈমা করিবে আমার । 

আমারে বধিতে ইচ্ছা আছে তাসবার। 

আমি ঘে নিষ্কুরা নারী তাহার! সুজন। 
এই প্রা মনে মনে করে সর্বজন ॥ 

তাহাদের প্রতি তব বিশ্বান অধিক 

এ জন্য আঙগ!র বাক্য মানি অলীক |] 

তাঁহার দিতেছে বাধা কুমার শিধনে 1 
মে হেতু উদ্তা আমি তাহার হননে | 

এ নহে দয়ার কার্যা তাহাদের মনে। 

আমারে জিনিবে কিসে বাঞ্থে অনক্ষা্ 

। অনেকে দুরাআ্মা অতি তৰ মন্্রিমাজে | 

সুবোধ নীহিক কেহ তোমার সমাজে ॥ 

রথ! উচ্চপদ তুশি করেছ প্রদান । 

কেহ নাহি রাখে ভূপ তোমার সম্সান || 
তাহাঁদের বাকা যদ্দি চিন্ত। কর মনে! 
সেন্ধপবিবন্ধে রাজ। পড়িবে এক্ষণে 

যেকপে হারুণ ভূপ বোগদাদ-পতি। 

হয়েছিল চিন্তাযোগ্ে সবিষ্ময় অতি || 

সেই উপাখ্যান রাঁঞ্জ1 করুন শ্রবণ । 

৫ 

০০০০০০০৯০১০ ভিসি বি তি ১ ই পিসি 

| তাহাতে হইবে তন ভমাপনয়ন || 



তুরকীয় ইতিহান। 

বোগ্দাঁদবাঁসী উদাঁসীনের | 
উপাখ্যান । 

1 
ভান 

কালিফ-ভাঁরুণ নামে নৃপ চড়ামণি | | 
যে কাঁলে বোগদাঁদেবাঁজাকরেনআপনি 
তাঁর অধিকাবে এক ছিল উদালীনা 
ধতিভীন কিন্তু ছিল বয়সে প্রবীণ | ূ 
গ্রভোচিত সুখে আশা সদাছিল তার 
চাহিত উত্তম দ্রবা করিতে আহার [ 
রাজ সদাত্রতে মেই যে কিছু পাইত। 
তাভাতে তাহার চিত্ত সন্ত নভিত | 
ভূপতিবে আজ ঢুঃখ করিতে জ্ঞাপন | 
হৃদয়ে সর্বদা করিত আকুঞ্চন | 

?্ 

হয়ে নপতির সব কিন্কর বেষ্টিত । 
রাজদ্বারে উদ্দীন হৈল উপনীত ॥ 
সাহস পুর্র্বক রাজ লন্মখে দীড়ায়। 
নিরখি তাহারে নৃপ জিজ্ঞাপিল তয়ি 1 
কে তুমি কোথায় থাক কিসের কারণ | 
সহজ্্র সুবর্ণতোরে করিৰ অর্পণ 
রাজভাষে উদাসীন করে নিবেদন 
মম সম সুদরিদ্র নাতি কোন জন [! 
জীবন যাপন কর! টুংসাধ্য আমার 
দুঈ বেল! নাহি পাই স্কচ্ছন্দে আহার ॥ 

। ছুঃখে খিদ্যমন1 ভয়ে বিগত রজনী । 
 ঈগরের প্রতি দোষ দিয়াছি মণি 1 
ভে স্গশ্রর মম প্রতি কিজেতু নিদয় 

' ক্কেন মম প্রতি নাঠি হইলে লদয় | 
' ভারুণ রামিদে কৈলে ধরণীর স্বামী । 
। আমারে কিহেত প্রভু কৈলে অধোগামী 

এক দিন রাজপ্ররদ্বাররক্ষী স্থানে 
উদাশীন আমি কহে তার বিদামানে | 
ওতে দ্বারি! গিয়া কহ ভাঁরুণ ব্বাঙ্ঞাঁয়। 
সতত সুবর্ণ যেন পাঠান 'মামায় ] 
উন্মত্ত ভাবিয়া! তারে দ্ারপাল যেই ৷ 
কৌতুকে কহিল তারে ভাপা করি সেই 1: 
ওজে ভাই! যেই জনা মোরে দিলেভার 
মতনে পাঁলিব আমি অনুজ্ঞ| তোমার |] 
কিন্ত আমি তবস্ানে করি নিবেদন | 
কোথা পাঁঠাইৰ তব অভীষ্ট যে ধন1 | 
এ কথায় উদাঁদীন কভিল তাতাঁরে | 
অমুক স্থানেতে তাহা পাঠাবে আমারে ]| 
এতবলি হয়ে সেই পুলক অন্র। 
দ্রারপাল চক্ষের ইল অগোচর | 
দবারপাল আসি অন্য কিন্করে কতিল। 
একথ শ্রবণে সবে ভানিতে লাগিল | 
কেহ কেহ বিবেচনা করিল অন্তরে । 
এই কথ] জানাইতে পের গোচরে 1 
'অতঃপর সবে যুক্তি স্থির করি মনে | 
জানাইল কর যোড়ে ঘপের মদনে | 

হাসাকরি নরনাথ কহিল কিন্বরে। 
উদ্দাসীনে মম স্থানে আনহ সত্তবরে ॥ 
যে আজ্ঞা বলিয়! তৃত্য করিল গমন । 
উদালীনে রাজ আজ্ঞা করিল জ্ঞাপন | | 

০০০০১ ঠিক 

' তাঙারে হজম কৈলে হতে সুখভাগী | 
৷ কি পাপে আমারে কৈলে ছুর্দশারভাঁগী 
। আমি তো সুজন হই না হই ছুর্জন। 
 দুঙ্খনিদ্ধে আমারে করিলে নিমজ্জন ॥ 
তব ক্লপাপাত্র হৈল হাঁরুণ রাজন! 
মম ভাগ্যে কিহেতু করিলে বিডস্বন | 

এইন্ধপে আভ্তনাদ করি যেইক্ষণ | 
উদ্ধী হতে শব্দ এক করিনু শ্রবণ ] 
রে ছুরাক্সা কেন বুদ্ধি হঈল এমন | 
হারুণের সহকর অদুষ্ট তুলন | 
তুমি অতি নরাধম পাপীশ্টের শেষ 
স্বীয় কম্মদোষে দুঃখ পাইছ অশেষ ॥ 
হারুণ ভূপতি অতি সুজন গ্রধান। 
নেই হেতু সুখতার লদ। বর্ধমান | 
সে ভতি পুণ্যাআ ভূপ বিখাঁত জগতে | 
অখাঁগণে তুষ্ট মন করে নানা মতে | 
যদি তব দুঃখ জানিতেন সেরাজনএ 
স্কগুণে তোমার ছুঃখ করিত মোঁচন ॥ 
তার মততার তুমি পাইলে প্রমাণ | 
কদাচ মাহতে তার প্রতি খিদামান ॥ 

একথাঁয় শান্তকরি সম্ভাপিত মন | 
প্রাতে তব পুরেআমি পরীক্ষা! কারণ ॥ 



শী 

সহত্র নুবর্ণ মুদ্রা করেছি প্াথন। 
জানিতে ভূপতি তব মনের কম্পন ॥ 
কালিফ একথা শুনি হানতে মোহিল। 
দ্বিনহ ধর্ণতারে গ্রদাল করিল ] 
তার পূর্তপনে নাহি হয়ে আ্রুদমন|| 
সন্মান নহিত কৈল বিদায় তখন ॥ 

রাজদত্তস্নমুদ্রা উদাসীন পেয়ে 
মনোন্খে হরেকাল ভূপতির চেয়ে ॥ 
আর্ত করিল ব্যয় করিতে বিনম | 
রাঞ্জার সদন্য যত আমিবের নম | 
ন্যাধামত দেই ধন যদি কারব্ায়। 

ত।হার দরিদ্র দশা চিত নিশ্টয় ] 
আঅপবাধে দেই ধন কর দপচয়। 
পুনরায় পুর্বদশ! ঘটিল নিশ্চয় 
উদ্ধাীন আজ্নুখে ভঈয়! বঞ্চিত | 
বাজধন পেতে করে উপায় কিঞ্কিব | 
বহুদিনাবধি ছিল শ্রবণ তাহার | 
এলাইমে দেখিবারে বাননা রাজার ॥ 
যে জন হপেন্ে তারে করাঁবে দর্শন | 
ভূপতি তাহারে দ্রিবে ধন অগণন | 
এই এক সছুপাম ভাবিয়া অন্তরে | 
উদ্নানীন গিয়। কহে রাজার গোচরে ॥ 
মহারাজ তব স্থানে করি নিবেদন ! 
ভাবিবক্ত এলাইসে করাব দর্শন | 
এই সে প্রতিজ্ঞা করি ভব দরবারে । 
তিন বধ মধ্যে আমি দেখাব তাহারে ] 
যদি ভুনি রত্তিধাধ্য করহ আমার । 
গ্রাণপণে পালন করিব জঙ্গীকার ॥ 
নিযুদিত কাল মধ্যে এই আমি চাই । 
দিনে তিনবার সুখে খাইবারে পাই | 
আর চারি কিন্করী তোমার পুরহতে। 
পাই এই আজ্ঞা হয় শুনহ তৃপতে ॥ 
প্লাঞজ! কহে ঘদিতারে দেখাতে নাপার |. 
তিন বর্ষ গতে প্রাণ যাইবে তোমার | 
উদ্দানীন কহে ইথে অন্যথা কি আর। 
দেখ] না পাইলে প্রাণ বধিহ আমার | 
নূপতি এ ভাবে যবে উত্তর করিল 
'উদ্রখলীম মরা এই সে চিজ্িল ] 

তুরকীয় ইতিহাঁম 

ষদ্দি তৃপ এলাইসে দেখিতে না পান! 
কারধিয়। তুপের কাছে লব প্রাণদান ॥ 
কিনব] বৃ কার্যে, ব্যাস্ত আপনিরাজন। 

. একথা হইবে বিস্মরণ | 
কিন্বা কোন ছল কথা করি প্রকটন। 
করিব ভূপের রাজ্য হতে পলায়ন |1) 
একথায় নরপতি সন্তু হইল । 

৷ আপন আবাঁসে এক বাসা তারে দিল | 
৷ কিক্কব কিন্বরী বর্গে দিল অন্নমতি | 
ৰ যাবলিবে উদাসীন করো শীত্রগতি ॥ 
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এইবপে তিনবর্ন বিগত হইল । 
, একদিন উদাপীনে কালিফ কহিল | 
| দেখহে অতীত হৈল তৃতীয় বৎনর 
 এ1 হইল এলাইন নয়ন গোচর ॥ 
মম গানে ক্বাছিল প্রতিজ্ঞা তোমার 1 

। অন্য মম করে হবে তোমার সংহার॥ 

ূ একথায় উদ্াপীন রহিত বচন ! 
' ভূপ তারে কারাগারে করিল বন্ধন ॥ 
| প্রাণ দণ্ড দিন তার স্থির হৈল যবে! 
 স্বপ্রাণ রাখিতে ছু চিন্তা কৈল তবে ॥ 
ূ গ্রহরীর! নিদ্রাগতে হইয়া গোপন । 

কারাগার হৈতে কৰে শীঘ্র পলায়ুন |] 
| শব নমাহিত স্থলে জুকায়ে রহিল | 
এসম্বাদ তার তথ! কেভ না জানিল।! 

এইবপে দুঃখে মগ্র আছে সে তথায়। 
| কিকরিবে কোথা যাবে ভাবিয়া ন। পায় 

কেননে রাখিবে প্রাণ কিসে রবে মান | 

কালিফের কোপে কিসে পাবেপত্িত্রাস | 

এই ভাবনায় হয়ে বিকল অন্তর | 
নয়নেতে নীর ধারা বহে নিরন্তর | 
হেনকালে তথা এক যুবক আইল! 

। বিনদ সুচ্ছদেতার অঙ্গ শোভ। ছিল || 
মনোহর কান্তি তার কমনীয় অতি! 
আসি উদ্দাসীন প্রতি কহিছে ভারতি ॥ 

কে তুমি হেথানু আছ কিসের কারণ ! 

| কি দঃখে বহিছে তব নয়নে জীবন !| 



একথায় উদামীন ছাড়ে দীর্ঘশ্বান | 
তাহাতে মনের ভাব হঈল প্রকাশ ॥ ববা কহে কিছু ভয় নাহিক তোনার। 
'আসিরাচি করিবারে তৰ উপকার |! 
তমার মনের ছুঃখ করহ্ জ্ঞাপন 
আনাহতে হবে তব বিপদ বারণ || 

আঁশ্বাম বচনে তার বিশ্বান কবিয়া | 
উদালীন আত্ম কথ! কহে গ্রকাণিয়। | 
শুনিয়। যুবক কহে শুন মাবোন্দার | 
কত তুমি কর নাই ফোগা ববহার | 
পথিবীর মধো আছে যত রাছাগণ! 
সামানা মানব সবে ভেবন। কখন] 

যদি তারা নর্াতি মন্ষ্য বাতার | 
তবু বিভু বাঁড়ায়েছে সন্মান সবার | 
উদ্ধা পদে তাঁভাদিগে করিয়া স্থাপন ! 
করিছেন ভগদীশ লোকের পালন | 
নরবাপাী বিভূর প্রতিমা রাজাঁগণ | 
অযোগ্য তাদের স্থানে অন্ত বন | 

প্রবঞ্চন। শঠত1 বাভাঁর ভাজ নয়। 
করিলে তাহার দণ্ড জানিবে নিশ্চয় [ 
অপরাধ করি ভুমি আছ দোষভাগী | 
হঈয়াছ দণ্ড যোগ্য এই দোষ লাগি 
যা হৌক করিব আমি তব উপকার । 
কালিফেব কাছে এস সঙ্ষেত আমার | 

তোমারে করিতে ক্ষমা কহিবৰ তাহারে! 
মম উপরোধে দেই ছাড়িবে তোমারে ] 

সাহন পাইঈদ়1 উদানীন এ বচনে 
যুবকের নঙ্গে যার কালিফ নদনে | 
যুবক যাইয়া ভূপে সন্তাষ করিয়া। 
কাদিফের কাছে কহে হালিয়। ভালিয়া ] 
তোমার বঞ্চক জনে এনেছি লইয়া! 
ইহার উচিত দণ্ড কর বিচারিয়া ॥ 
ইহারে যে দণ্ড দিতে করেছ স্বীকার । 
দেই মে উচিত দণ্ড করহ ইহার |] 
রক্ষকের হেন উক্তি করিয়া শ্রবণ | 
উদ্ালীন বিল্মনু ভয়! £দটক্ষণ | 
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'আপনাঁর মনে এই করিল বিচাঁর 
কিন্ধপ বিরুতি বাহ প্রকৃতি সবার || 
কাহার মনে-ত হবে গ্রতায় এমন ; 

তেল নিদৃকণ কাঁস কনিবে এজন? [ 
হগ'য় দভের মন দেখিরা আকারে | 

। প্রভার করিন এএ বাকা অব্থলাঁরে [ 
পিভাসনেবলিছিন কানিফ রাজন। 

দুরেভতে উদ্াীনে করি দরশন | 
গৌোধানল গ্জ্বলিত হইল অন্তরে । 
কহিতে লাগিল তারে অতিকটু স্ব 
রে ছুরাআা প্রবঞ্চক শঠ তুরাচারা | 
পলাইয়া অপরাধী হলি আরবার | 
যাভনার সত প্রাণ বধিব তোমার । 
কে আছে ধিপদে তোরে করিবে নিস্তার 
এইট কথ এত জোরে কহিল রাজন | 
দিংহাসন হতে হয় ভূতলে পতন ॥ 
এক পদ ক্ষুদ্র ছিল সেই সিংহাসনে | 
উলটিয়া পড়ে ভূপ তাহার কারণে [ 
সেঈকাঁলে যুবক কহিল এইমত | 
আকরেব অংশগত হয় দ্রবা যভ॥ 
একথায় আমি এক রাঙ্জার কিন্কর | 
ভূমিহতে তূপতিরে তুলিল সন্বর 1 

হেন জোঁরে করে তার ধবিয়। তুলিল । 
দাকণ আঘাতে ভূপ চিৎকার করিল ॥ 
সে কথায় যুবক কহিল পূর্বমত | 

আকবরের অংশগত হয় দ্রব্য যত | 

ভূমিতে হারুণ করিয়া গাত্রোপ্ান। 
কতিলেন তিন গান মগ্তি বিদ্ধানান [ 
মান্ত্রগণ কিবা দণ্ড উঠিত ইহার । 
জনেক সচিব করে উত্তর তাহার! 
মহারাজ উদাসীন প্রবর্থচক অতি । 
খণ্ড করি কাট এরে এই সে যুকতি ॥ 
লইয়া যাবত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইহার । 
লৌহ শলাকাঁয় বিদ্ব কর এই বার | 
দেখিয়া সতর্ক হবে যত ভুষ্টগণ। 
মিথ] কেহ না কহিবে ভূপের সদন | 
ইথে যুব। কহে মন্ত্রী কহিল সঙ্গত 

| আকবরের 'অহশগনত হয় জবা যতি ॥ 



শিও 

দ্বিতীয় মচিব কহে শুন নরনাথ। 
অচিরে পামরে তৃমি করহ নিপাত | 
শক ইহারে সিদ্ধ করি কটাহেতে 
ইহার পলল দেহ কুকুরেরে খেতে ॥ 
সুপদ্ধ' ইহার মাংস করিয়া কবল! 
পরিতৃপ্ত হবে যত কুদ্কর সকল | 
যুবা কহে মগ্রিবর কহিলে সঈগত। 
আঁকরের অংশ গত তয় দ্রবা ষত |] 

তৃতীয় সচিব কহে শুন নরপতি। 
ঞর অপরাধ ক্ষমা করুণ সম্প্রতি | 
আপনার অনুগ্রন্তে কিবা দিদ্ধ নয়। 
কেবা রক্ষা করে ভুমি হইলে নির্দয় ॥ 
একথায় যুবা সেই কহে প্রব্বমত ৷ 
আকরের অংশগত ভয় দ্রবা যত | 

বাঁর বার যুবকের কেনোক্তি শ্রবণ | 
করিয়া কহেন তাঁরে ভূপতি তখন [ 
হে যুবক কহ মোরে ইহার কারণ 
বার বার কহ কেন একপ বচন ॥ 

মম তিন নন্ত্রি বলে বাক্য ত্রিপ্রকার। 
তূমি একমতকহ বাঁক সবাকার | 
ইহার নিগঢ তত্ব করহ প্রচার । 
বিস্ময় হয়েছে বড় অন্তরে আমার ! 
যবক কহিছে শুন দানব প্রধান! 
ইহার রত্তান্থ কহি তব বিদ্যমান ॥ 
চে ভ্না হইল ভব ভূঙলে পতন। 
মমোযেগ দিয় শুন তাহার কারণ ॥ 
তব দার দিংহাসন বিরচক যেই | 
প্রকৃতি ছুধিত অঙ্গ খঞ্জছিল সেই | 
মিংহাঁসন পদ এক অতি ক্ষুদ্র ছিল! 
একারণ তাই ভূপ উটি পড়িল] 
তাই আমি বলিলাম কথা এইমত | 
আকরের অংশগত হয় দ্রব/ যত] 
তোমায় ভূতল হতে যে জন তুলিল। 
অস্থি সযোজক কুলে সেজন জন্মিল | 

একারণ আমি কহিলাম পূর্বমত | 
আকরের অংশগত হয় দ্রব্য যত | 

তুরকীয় ইতিহাস । 

। যখন প্রথম মঞ্ত্রিকহিল তোমায় 
খণ্ড খণ্ড করি এরে কাট নররায় ॥ 
ইহাতে আকর তার বিদিত হইল | 

' কসায়ের কুলে এর জম্ম হয়েছিল | 
। ইহাতে আকর দোষ প্রচার হইল । 
যখন তোমারে ভূপ এই যুক্তি দিল 

দ্বিতীয় সচিব তব স্থপকার সুত ৷ 
মেইমত জ্ঞান বুদ্ধি সেই গুণযূত | 
তৃতীয় সচিব তব চরিত অন্ত,ত | 
এইজ্ন স্থমহৎ সদকুল সম্ভত | 
যখন তোমারে কৈল সুযৃক্তি প্রদান । 
রক্ষাক্রিবারে এই উদাসীর প্রাণ 1] 
তখন কহিন্ব আমি বাক্য এই মত । 
আকরের অংশগত হয় দ্রব্য যত|[ 

আঁমার বাকের অর্থ করিনু প্রচার | 
_এবে কিছু কহি রাজ পরিচয় আর || 
আমি দেই এলাইস ভাবিবক্ত হই। 
৷ লোকের দুঃখের ভার স্বীয় শিরে লই |! 
বনতদিন ছিল তৰ বামন এমন | 

, আমারে স্বচক্ষে তুমি করিবে দর্শন 1) 
সুনিদ্ধ করিতে বাঁজা বালন। তোমার । 
। নিয়ত অন্তরে ছিল জাগ্রত আমার |] 
 উদ্লামীন তোমারে য1 কৈল অঙ্গীকার ! 
এবে পরিপূর্ণ হৈল প্রতিজ্ঞ তাহার || 

। এত বলি এলাইস অন্থহিতি হন | 
ূ ন্তষ্ট হইল মনে কালিফ রান |] 

' উদ্দাসীর দোষ নব মাজ্জনা করিয়া । 
স্থাপন করিল তাঁরে রত্তি দান দিয়া | 

্ 
প্র 

| রাজ্ঞীকতে হে রাজন, তব মন্ত্রী যতজন, 
অভাজন অতি কুলাঙ্গার। 

 কুর্ক্বোধ ভুনীত অতিধন্মপখেনাহিরতি 
নীচকুলে জনম সবার | 

৷ কদাচিত মোরে ভপ, না কহিও এইবপ, 
ূ কুমারের চাহি ক্ষমাদান। 
৷ তব মন্ত্রী আছে যত, সুখ্যাতি বাড়ায়কণ 
ৃ রাখিলেক স্বকুল লন্সান | 



তুরকীয় ইতিহাস ন৭ 

যেকপেকালিফ মন্ত্রীরাজপক্ষে শুততন্ত্রী । বযুক্রমে ক্রমে তার লাবণ্য বাড়িল। 
বাচাইল উদ্লাসীন প্রাণ। অনঙ্ষের খর শরে রাজারে মোহিল || 

কালিফের ষে বিষয়, কতু তব যোগ্যনয়, | ক্ষণকাঁল গোলবকে না হেরে রাজন। 
নমতুল নাহি হয় জ্ঞান || দশদিক শুন্য করিতেন দরশন 11 

দারিদ্র বারণ হেত, বাক্ধিয়া যতন সেতু, । জনক জননী ভাল বাণিত অন্তরে । 

উদালীন ভূপে তুলাইল | রাখিতে আপন বাসে দা নাধ করে 
ইপে তাঁর প্রাণদণ্ড, করা নহে যোগাদপগ্ড : কিন্তু রাজ পলকেতে তাহারে হারান! 

হাঁরুণ ভূপতি যা ইন্ডিল।! এইহেতু রাজবাসে রাখিল তাহায়॥। 

কিন্ত রাজ নূর্জিহান, যে করিল অপমান | ভূপতির পাছে হয় ক্রোধ উন্দীপন। 
তাহে প্রাণদণ্ড যোগ্য সেই! । একারণ কিছু নাহি করিত জ্ঞাপন এ 

ক্গনাকর অপরাধ, মহতের এই সাধ, 
কিন্ত নহে ভারি দোষী যে 1] | 

তব ষত মন্ত্রী গণ, দিয়া তারে কুমন্ত্রণ, | এক দিন নবনাথ লয়ে সত্যগণে! 
তাহার দৌরাআ বাড়াবে | | মহ! সমারোহে ছিল। শর্বরী ভোজনে 

অবতেল| এইবপ, যদি তুমি কর ভূপ, | নানাবিধ খাদ্য দ্রবা করি আয়োজন! 

অবশেষে তোমারে নাশিবে | সকলে করিতে ছিল স্ুখেতে ভোজন | 

রাণীর দেখিয়া ক্রোপ,ভূপতাজিঅন্রোধ | নানাবিধ গন্ধ দ্রব্য সুরা সুমধুর | 

রাণীন্তানে কৈল এই পণ । আতর গোলাপ চুয়া চন্দন প্রচুর 

ঝালিনুর্টিহানে আমি, কৃতান্তনগরগামী | সুবর্ণ রজতপাত্রে পরিপূর্ণ ফল! 
করিব এ নিষ্ঞাস বচন! স্বর্ণ পাত্রেতে পুর্ণ সুবানিত জল | 

এত বলি নরনাথ, বঞ্চিয়। রাণীর সাত, ৷ দানগণে অন্ুক্ষণ যোগায় ষতনে । 

গ্রভাঁতে বসিল সিংহাসনে | কৌতুকে ছিলেন রাস্তা আনন্দিত মনে ॥ 

গুম সচিব আসি, ভূপেরে সম্রমে ভাষি, হেনকাঁলে নরপতি করি সুরাপান। 

গণ্প আরস্তিল সেইক্ষণে || প্রমন্ত মদিরা যোগে হারাইয়া জ্ঞান [ 

পানপাত্রে তপতি করিল দরশন! 
| গোলক দাস মহ করিছে আ্ীড়ন || 

1 
রাঁজা কুতবদ্দীন এবং কুম্দরী : ইথে তার চিত্তমধ্যে ঈন্াা উপজ্িল। 
গোলৰকের উপাখ্যান।  সেইকালে অনুচরে অনুজ্ঞা করিল | 

পিবিঘা নগর মাঝে সরল স্বজন ূ যাঁতরে কিস্কর শীত্র কে আছিস হেথ।। 

কুভব'পীন নামে ছিলেন রাজন | । মমাজ্জায় কেটে আন গোলবকের মাথা 
তাহাঁর নচিৰ এক কাসমীরে আলি। | ভূপের অন্ুজ্ঞা বল কে করে খণ্ডন! 
বিভাঁকরেছিল এক বাম বপবাশি । তাহারে বধিয়া ভূপে দেখায় তখন || 
তার গর্ভে সচিব শুরসে সমস্তূতা | আলিয়। নরেশে কহে শুন মহারাজ । 
জ্রম্মেছিল কন্যা এক বপ গুণ যুত1 1 তোঁমার আজ্ঞায় সাধিলাম তব কাজ ॥ 

পরমাশুন্দরী সেই মন্ত্রির নন্দিনী । সন্ত হইয়া রাজ! কহিলেন তারে । 
হেরিয়া মোহিত হয় অনঙ্গ ভাঁবিনী | ৰ কাঁল যোগ্য পুবস্কার দিব রে তোমারে! 
নপতি ৰপের কথা করিয়। শ্রবণ। পরদিন প্রত্যষ্যেতে উঠিল1 রাজন । 
স্কবাসে রাখিতে তারে করিল মনন | ৰ যখন তাহার হৃদে জম্মিল চেতন | 
যতনে ভবনে রাখি সচিব বালায়। দালগণে জিজ্ঞাসা করিল নরপতি। 
ভুপতি বিবিধ বিদা| শিখাঁন তাহাঁয়| 1 কোথার প্রাণের মা গো লক যুবতী | 



চে 

দানগণ কহে ভূপ করি নিবেদন | 
কলা বে ঘাড়কে আজ্ঞা করিলে রাজন 
মেজন আপন আজ্ঞা করিয়া ধারণ | 
গোলবকে করিয়াছে প্রাণেতে নিধন | 
পদে তার শব দেহ মস্তকে লইয়া | 
তরঙ্গিণী শরবত মধ্যে দিল ফেলাইয়। | 

একথাঁয় ডমিতৃভা বাঁকুল তঈল | 
আপনার পরিচ্ছদ স্বক্র ভিড়িল | 
অত্যন্থ করেন খেদ কি কতিব আরা। 
শএবণে সবার হয় হাদয় ব্দার | 
নাবুঝে কুকম্ম রাজ কবিয়া! তখন | 

আপনারে করিলেন বিবিধ ভত্নন | 
অনি'বার বাষ্প বারি নেত্রে বিগলিতা 
হরিল প্রবোধ সব মানস চলিত | 
নির্জন স্থানেতে রাজা বসিয়া বিরলে । 
অজত্র নয়ন নীর দ্ধ শোকানলে | 

নিকটন্ত হলে পরে উজ্জীর তাতার | 
দেখিয়। দ্বিষণ শোঁক বাডিল বাঁজাব ॥ 
শোকে মন্ত্রীগ্রতি কহে আপনি রাজন 
সচিব আসন্ন দেখি আমার মরণ | 
কোথায় রহিল এবে নন্দিনী তোমার 
না হেরে হদয় মম ভতেছে বিদার | 
হায় কি করিম আমি তুর্ন,ছে আঁপন। 
প্রাণ সম প্রতিমার দিন বিস্জন ॥ 
নপতির অবনাদ প্রলাপ বচন | 
দেখিয়া! শুনিবা মগ্ত্রি করিল গমন | 

এইঈবপে নরপতি দুই মাঁসাবদি | 
বাডাইল হাদে শোক অকুল জলথি | 
বিনিদ্র হইয়া করে যামিনীষাপন | 
আঅাখিজলে সিক্ত হৈল যুগল নয়ন ॥ 
তা হতাশ নিরন্তর করেন চিৎকরি | 
বদনেতে হাহাকার শব্দ অনিবার | 
ঈশ্বরের গ্রাতি কন এই সে বচন 

হে পরেশ শীন্র হৌক আমার মরণ ॥ 

তুরকীর হতিচাস। 

| গোলবক শোকে নারি রাখিতে জীবন [ 
। বহিতে জীবন ভার হৈল শতমন !] 
বাজঞ্জের ভার হৈতে নিমন ভইয়া। 
নিয়ত হরেন কাল চিন্তায় মজিয়া 11 
পানাহার বতিরেকে শুঞ্ধ কলেবর | 

 অবদাদে বিষাঁদে বিষ নিরন্তর |] 
৷ হেনকালে মন্ত্রি পুন গিয়া সপ স্থানে । 
। করযোড়ে কহে কথা ভূপ বিদানানে 
কতকাল হেন শোকে রবে নরপতি। 
' একান্ত হইল তব রাজ্যোতে বিরতি || 
ূ ধৈর্ব ধব নরনাথ কবি নিবেদন! 
। মনের সম দুঃখ কর নিবারণ | 
' আমি তার পিতা হয়ে ক্ষান্ত আছি মনে 
তুমি কেন শোকে মম আছ ক্ষুঞ্জ মনে | 

নিক্ষল হইবে তব প্রবোঁধ বচন ॥ 
কারো কথ আমি নাহি করিব শ্রবণ । 
যম রাজ্য এবে তুমি করহ শাসন | 
কিন্বা অন্যজন স্থানে করিয়া গমন | 
মন পবিবন্তে কর তাঁভাব মেবন || 

কোন দ্রব্যে মামার নাহিক প্রয়োজন | 
| আলোক আধার ভুল হয়েছে এখন | 
যদবধি ভারায়েছি প্রাণ গ্রতিমায়। 

৷ আর কোন দ্রব্যে মম মন নাহি চায় | 
রাজ্াধন আদি যম অতুল সম্পন্ন ৷ 
এসব এক্ষণে বোধ ভতেছে বিপদ | 
জীবন জীবন মম রডিল কোথায় 
না ভেরিয়া তারে মম গ্রাণ বাহিরার ॥ 
হায় কি হইল দশ। প্রেয়লী তোমার! 
আর তব সঙ্গে দেখ। হবেনা আমার | 

আর না হেরিৰ আমি ও চাদ বদন। 
আর. শুনিব কর্ণে মধুর ভাষণ | 
আব কেবনিবে প্রিয়ে ক্রোড়েতে আমাক 
আর কে অমিয় বাঁকা কবে বাববার ॥ 
আর কে মোহিত মোরে করিবে এখন | 
আর কাঁর পের করিৰ গ্রশংসন || 

ূ সচিবের বাক্য শুনি কহেন রাজন | 

ূ 

ূ 
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তুরকীয় ইতিঙাল | 

এই'প কতিরোক্তি করিয়া বর্ণন। 
ধরাতলে নরনাঁথ হৈল অচেতন! 
পনরায় প্রি কয় শুনহে রাজন! 
নিতান্ত অধৈধা তুমি হইলে এখন | 
বল দেখি মহীপতি লিজ্ঞামি ভোমার়। 
যি গোলবকে পাও ঈথর কপার || 
কোপ দ্ষষ্টে কিন্বা তাঁরে প্রসন্ন নয়নে! 
নিরীক্ষণ করিবেন আপনি এক্ষণে | 
রাজ1বলে হেন ভাগা হইবে আমার ! 

সেই গোলুবকে দেখা পাব পনর্বার ৷ 
ঈথ্বর গ্রসন্ন কিবা হবে মন প্রতি | 
শিরখিব প্রাণনমা গোলক যবতী | 
এখন তাহার জন্য কাতর যেমন। 
তারে দেখে মৃত দেহে পাইব জীবন |] 
ঈশশ্থানে এশপথ জানি আমার 
যদি গ্রাণধনে আনি পাই গ্ুনর্বার 11 
স্েহ পরঃসরে তারে বিভা আমি করি! 
যতনে করিব তাবে হারর ঈছরী | 
নন্্রীবলে মহারাজ ধৈর্য ধর মনে । 
এক্ষণে পাইবে তমি তব প্রাণ ধনে | 
এতবলি মঞ্জিবর কনাাহে ভাকিল | 
পিতার আঁজ্ঞায় কন।! সম্স,খে আইল | 

তেপিয়। তাহারে হৃপ সুখী হেল অতি। 
কহিভে বনে আর নালরে ভাবৃতি ॥ 
অত্যন্ত আহ্লাঁদে পুন হারায় চেতন । 
ধরায় অবনীনাথ হৈল অচেভন || 
আনিয়া গোলাব জল মন্ত্র সেইক্ষণ | 
ভূপতির বদনেতে করিলা লিঞ্চন || 
তাহে মুক্ছণাভঙ্গ শীন্র হইল রাজর | 
নন্িত পাইয়া! পায় আনন্দে অপার || 
মঞ্ত্রিবরে নরপতি জিজ্ঞানে তখন । 
কিকপে গোছবৰক পুনঃ পাইল জীবন | 
মগ্রি বলে মহারাজ করুণ শ্রবণ | 
আপনি নিষ্ঠুর আজ্ঞা করিল! যখন |! 
সেইকালে গিয়া আমি ঘাভ্কের স্থান । 
তাঁর স্থানে তনয়ার চাহি গ্রাণদ[ন 11 
তার স্থানে কহি রাজা হইয়া কুপিত। 
তোর প্রতি করিয়াছে অন্ুভ্ঞা গহিতি॥ 
কিন্ত রাজা যখন থাকিবে স্ুন্থামনে | 

মনস্তাপ পাইনৰন গোদবক কারণে ॥ 

৯ 

একারণ কারাগ্নহে করিয়া গমন । 
এর পরিবর্তে আন ছু একজন || 
তারে বধি ভূগতিরে দেখাও লইয়া । 
করিবে প্রতায় ভূপ তারে নাঁচিনিয়া | 
ধাঙক আমার বাক্য নকল শুনিল। 
অনজনে ববি সে তোমায় দেখাইল |! 
আঘি লয়ে কন।াবনে কবি গোঁপন | 
আপনি জ্ানিপে মনে মরিল সে ভান | 
তারে পুনঃ তোমাবে কারতে সমর্পণ | 
করিলাম তব মন পরাণ এখন | 
একথায় নরপত্তি মন্টু হঈল | 
ম্িবর প্রতি বজ প্রধন্ছার দিল [1 
সচিবের দঠিতাবে করি গদ্ধিণযু | 
পাঠরাণী করিলেন ভূগ নদাশয়ু। 
মহানুখে দোহে কাল করিয়া যাপন | 
চরমে পরম ধানে করিল গমন 112, 

পারপ্যাধিপওি শুনি মন্ত্রির বচন। 
তইল গ্রবোধ ভার টিতেতে তখন 11 
পুক্রে না বধিতে আজ্ঞ। দিয়! সেই দ্রিন 
রাণার অন্দরে মান ভূপতি প্রবীণ | 
বাজারে দেখিয়। রাজী মতি কোপেজ্বলে 
শরোধ ঘণিত বাক্ো স্বনাথেরে বলে | 
আর আমি পুনঃ পুনঃ তোমারে রাজন 
বলিব গ| কর তমি পুজ্রেরে নিধন 11 
ঘাহৌক নারীর বাকোকরিলে হেলন। 
সর্বদা উচিত নহে করিতে এমন | 
কিন্ত রাজ] মনে হও সতর্ক এখন। 
একদিন বিধিমতে করিব ভত সন || 
যেইকপে ভাবিবক্ত মুল গুণাধার। 
ইজবরাল দ্িগে করিলেন তিরঙ্কার | 

আয়াঁদ-দেশের ভূপতিন্ন 
উপাখ্যান 

আউজি-ইবানা-নাক আয়াদ তুপতি । 
নিশাচর তুল্য তার প্রকাণ্ড মুরতি | 
হহাল্ার ইজ্ায়েল সেন। সঙ্গে করে। 

[জিহ্দীমু ধন্ম তথা ঘোষণার তে 



৮০ 

ভাবিবক্ত্ মুনা করিতেছে আগমন । 
লোক মুখে এই কথা করিয়া শ্রৰণ || 
সৈন্যের সাঞ্জনি করি আপনি রাজন! 
রোষভরে প্রাস্তরেতে করিল গমন || 
মুনা তার অবয়ব করি দরশন। 
রণ আশ! দূরে গেল ভয়ে ভীতমন |] 
তবু তার সহ সন্ধি করিবার তরে 

পাঠায় দ্বাদশ বুধ তাহার গোঁচরে | 
মুল! তাঁভাদিগে এই করিল আদেশ | 
"গাউল্ি রাজাকে কহ এই উপদেশ | 
এবড় দুঃখের কথা শুনহে রাজন | 
কি কারণে পরমেশে নাকর অগ্ন | 
পরাক্রান্ত বীর ভুমি বিখ্যাত জগতে। 
ঈগবে বিস্মিত হয়ে থাক কোনমতে | 
তাহার! তাহার কাছে যাইয়া সর | 
বাক্যহীন দেখি তাঁর মুর্তি তয়ন্ধর |] 
মুনার আদেশ ছিল লামান্য প্রকার! 
বিস্মত হইল তারা সে বাক্য মুসার |] 
তাহার1 নয়নে তথ দেখিলেক গিয়া! 
'আউজি কাঁটিছে নখ তীক্ষ বাসদিয়11| 
ইহা দেখি সবাকার উড়িল পরাণ! 
কহিৰার কথ1 খাঁকু হারাইল জ্ঞান |] 
হ1 দেখি নরপতি এমতি হাসিল! 

রঙ্গস্থান তার হাসো ধ্বনিত হইল || 
অতি ক্ষুদ্র পশু জ্ঞানে সে দ্বাদশ জনে! 
বামহস্ত তালুমধ্যে রাখিয়া যতনে | 
মনে ভাবে এরাকথা কহিতে পারিলে। 
খেলিবারে দিব মম সম্ভান মকলে | 
এত ভাবি রাখি সবে জামার জেবেতে | 
যুদ্ধ হেতু অগ্রসর লংগ্রাম ভূমেতে | 
তথা গিয়া জেব হতে বাহির করিল। 
মুক্তিপেয়ে তার। সবে ভয়ে পলাইল 1] 

ইহুদিরা দেখিতার মুর্তি ভয়ঙ্কর | 
পলায়ন পরায়ণ হইল সত্তর || 
মুসাকে তাজিয়। নবেকরিল গমন | 
পিছুপানে কেহ নাহি করে দরশন | 
তাদের রমণী সঙ্গে এষেছিল যারা। 
যন্ধ করিবারে কত দাধিলেক তার | 

তুরকীয় ইতিভাদ। 

ভীরুতাঙ্কভাবযুক্ত পতি সবাকার। 
কেহ না শুনিল বাঁকা আপন দাবার || 
স্বস্ব রমণীর কর ধরিয়া তখন । 
যে যাহার স্থানে করে শীঘ্র পল্সায়ন |! 
এই কথ সবাঁকার ভার্যাগণে কয়। 
একাকী করুন যুদ্ধ মুস। মহাশয় || 
আমদের থাকিবার কিব] প্রয়োজন । 
অলৌকিক ক্রিয়! মুসা করুন সাধন || 

ইজায়েলগণ তারে তাজে গেলেপরে। 
একাকী প্ররত্ত মূন। হইল সমরে | 
আযাদ ভূপতি হয়ে ক্রোধে ভয়ন্কর 
মুসার সন্মহখে আমি হৈল অগ্রসর || 

, যখন নিকঢ তারে কৈল দরশন ! 
তুপিল। প্রশতর এক প্রহার কারণ | 
চূ॥ হয়ে যেতো মুন। গ্রহারেতে তার। 
ষদি ঈশ না করিত করুণ! বিস্তার |! 
করুণ। নিধান বিভু হইয়! সদয়! 
দিবাদুতে পাঠাইল মূসার আশ্রয় | 
সে ধরি পক্ষির রুপ ধরি শিল1 খণ্ডে। 
ওক্কে তুলি ভগ্ন করিলেক সেই দগ্ডে | 
তাহাতেই মুল। পাইলেন পরিত্রাণ | 
নতুব। রুতান্তালয়ে করিত প্রয়াণ || 

৷ অনন্তর মুন! সেই ঈশ্বরের বরে। 
আউজি হইতে শতগুণ বল ধরে || 
হইল সতর তস্ত দীর্ঘ কলেবর। 
সেই পরিমিত দণ্ড ধরে ভয়ঙ্কর | 
সেই দণ্ড হাস্যকরি মুস! সেইক্ষণ ! 

' জ্ান্নতে আধাতি তাঁরে করিল নিধন 
আউ্জি মুসার হস্তে প্রাণ হারাইল। 

' তার স্তত কলেবর ভূতলে পড়িল! 
| 
| 
| 

ৃ 

র 
| 

দেখি অনুচর তাঁর করে পলায়ন ৷ 
পিছুভাগে কেহ নাহি করে দরশন ॥ 
দেখি ইজ্ৰীয়েলগণ ফিরিয়। আইল | 
মুলার লাহাষ্য তার করিতে চাহিল ! 
কিন্তু মূলা সব! প্রতি হইয়া কুপিত। 
তাহাদিগে লাঞ্চন1 করিয়৷ যখোচিত ॥ 
কহিলেক তোরাসবে অতি নরাধম 

| নাতিক ভ্রগাঁতি ভীরু /আাকমাদর সম 



তুরফীয় ইতিহাস ও 

ণীর যে সাহল তোদের তা নাই ূ ্রাহ্মণ পক্মনাভ এবং যুবা 
চ্চ1 হয় তোমাদের মুখে দিতে ছাই 1] 
এই হেতু তোদের হইবে অধগতি | হাসানের উপাখ্যান। 
কদাচ নিষ্কৃতি ইথে না পাবে ছুগ্মতি || | 
চলিন বতসরাবধি হয়ে দুঃখ মন! অষ্টম সচিব বলে শুনহ রাজন 1 
তাহেজোকি অরণ্োতে করিবে ভ্রমণ | | দামাস্কস নামে দেশ বিখ।াত তৃবন [1 
এইবপ অভিশাপ করি তাঁনবায়। «নই দেশে নর এক করিত বসতি । 
স্বকার্য। দাধিয়। মুল ক্ষীয় স্থানে যায়| | ফাঞ্ধা বিক্রয়েতে করে জীবিকার স্থিতি 

ছিল এক পুত্র তার পবম সুন্দর 
রাজী কহে মহারাজ কি বলিৰ আঁ | | বয়স হইবে তার ষোড়শ বৎসর ॥ 

ইত্রায়েল ভতে দেখি প্রতিজ্ঞা তোমার॥ | সুশাংশের সম মুখ দেখিতে উজ্জল! 
প্রতি নিশি মম স্থানে কর এই পণ আঙ্গের বরণ তার কাঞ্চন বিমল | 
কানি প্রাতে নুর্জিহানে করিব নিধন] | মিষ্টভাষি গুণরাণি ছিল সে বালক। 
কিন্তু ্রাতে পূর্ব ভাব না থাকে তেমন|; -দখিলে সবার বাড়ে অন্তরে গুলক || 
মন্ত্রিদের মন্্রণায় হও বিস্মরণ | | কথবকথন তার করিয়া শ্রবণ । 

স্লিত গ্রতিজ্ঞা কতু তৈয়ৈনা রাঙ্তন। 'ভনেকের মন হয় করে আলাপন | 

পট শিপ 

তোমার মঙ্গল ভেতু কৰি ভেবারণ 11 হাসান তাভার নাম গাথক প্রধান । 
কতা বলে আপনার মনে আছক্থির| : অবণে তাহার স্বর যুড়ায় পরাণ || 
মগ্রিগণ বাকো পুনঃ ভও হে বধির || যখন সুষ্ধরে যুবা বাশী বাছাইত। 
নৃপ কভে, মহিধীর শুনিয়া ভর্ঘসন1 : বোধ হয় সমাহিত লোকেতে শ,নিভ | 
বাল নুজ্জিহাঁনে আমি করিব নিধন | । তাহার এসব গুণে মুগ্ধ নরগণ। 

তাহারে দেখিতে বে করে আকুগন ॥ 
পরদিন প্রভাতে উঠিয়া নররায়। | যত ক্রেতা আপিত কিনিতে ফাকা ভার 

বার দির বলিলেন আঁমিয়া সভার || | ভানানেরে দিত নব মোগি পুরষার | 
রাগে পূর্ণ কলেবৰ অদরোষ্ঠ কাপে 1! পিতার হইত লভ্য বালকের গুণে | 
ঘাতুকেরে ভূপতি কহেন বীর দাপো |] । আপিত বিবিধ লোক তার গুণ শুনে || 
কৃভিউহানে «খনি আনিয়। মম স্থান] | এক মঙিরের ফাক মেদন কিনিত। 
আশু খডনাপাতে তার বধ রে পরাণ? ূ বালকের পুণে তারে চতুপগ্তণ দিত || 
ভূপের নিষুর আজ্ঞা করি? শ্রবণ |  ফাক্কা খেতে নোকের না ছিল তত প্রীত 
উাঠয়! অষ্টম মন্ত্রী করে নিবেদন || । বালকের গুণে যত হইত আঁহিত | 

ূ 
1 

পৈর্বা ধর ধরানাথ ধরিহে চরণে এই ক ভাসানের পিতার দোঁদান। 
দাসের দৈন্যত1 রাখ কপাবলেকিনে | সকলে কহিত, ভাঙা গ্রমোদের স্থান | 
ক্ষণকাঁল ৰধ আজ্ঞ! করি নিবারণ | 
ইতিহাস বলি এক করুন শ্রবণ 1] 
পননাত ব্রাহ্মণের চরিত্র বর্ণন | 
শ্রবণে গ্রবোধোদয় তইবে রাজন | 
ভীসাকিন বলে কিবা বল এসময় 1 
কিন্ত পরে নুজ্জিহান মরিবে নিশ্চয় | 

এইবপে হামানের পিতার দোকানে! 

নানা স্থান হতে লোঁক মানিত সেখানে 

হাসানের গুণে লবে মহামোদ পেয়ে।। 

বিদায় হইয়া মবে যেত ফাকা খেয়ে |) 

একদিন পক্মনাভ নামেতে ব্রাহ্মণ | 

| হানানের দোকানেতে কৈল আগমন |! 



৮ ২ তুরকীর উতভিহান। 

ভালানের অঙ্ক করি কথবকথন | 
বড়ই লশ্ু্ট মনে হইল ব্রাহ্মণ | 
পর দিন পাতে তথা আসিয়। ব্রাহ্মণ । 
ভাপানেরে করিলেন প্রিয় সম্ভাষণ |] 
পূর্বামত সন্তুষ্ট ভয়! তার প্রতি 
ফারু। খেয়ে হইলেন পরিতৃপ্ত অতি! 
একটি বু মুদ্র। হামানেরে দিয়া । 
রাঙ্ষণ কিদাঁয় হন আশীষ কবিয়া |! 

এইকফপে পক্মনাভ নামেভে ব্রাহ্মণ! 

€ভাহ তথায় করে গমনাগমন |] 

এব এক নৌগা মুদ্রা! তার করে দিয়া। 
ফাকা খেয়ে বুখে যান বিদায় হইয়া] 
এক দিন পিতন্ভানে কহিল হাসান | 
পিত। এক কথা মম কর অবধান |] 
প্রত্য।বধি হেথাএক আনিয়া বীঙ্গণ | 
মম সহ সন্তাষণে প্রফুলিত মন |] 
বিবিধ বিষয় মোরে জিজ্ঞামা করি | 
বিদায় হইয়। যাঁন সন্তষ্টু হইয়! 1] 
প্রতিদিন রৌপামুদ্রা মোরে করি দান! 
আপনার স্থানে তিনি করেন প্রয়াণ | 
জনক কথিছে শুনি সুতের বচন ! 

'আবশ্য তাহার কিছু আছে প্রয়োজন | 
শড়বা এমন কেবা আছে দয়াধান | 

নস্পশকে এত মুদ্র। করেন নান || 
উতাতে আমার মনে হতেছে সংশয় | 

মানে ভার আটে কোন গোপন আখশব |] 
'আকার গ্রকারে ভাল ভাবিয়া মনে] 
(কি মে ভেঘন নতে জানিকু এক্ষণে |] 
শখন খ্এাসিবে কলা দেই দেত্রাঙ্গণ | 
বিনয়ে তাঙ!রে কেও 'জামরি বচন | 
এহগাশম় ঘন পিতা করে আজর্ন | 
আপনার মহ করে কথবকথন । 
আ৬এব ন্গ্রহ করিয়া গ্রকাশি। 
ধরুন সল্প ণলগনংকর অভিলাষ | 
এত বছি মম গত্ে লইবে তাহারে! 

বাঁকা ছলে পরীক্ষা করিব আমি তারে ॥ 

চায় কাকিন ছুক্পভাৰ না বুবে গোপন] 
উর 2282৮-8729 ১০৪৯ ৯১০৮ তস্সত এত পন ৩১ 

পরদিন ব্রা্ষণ আইলে তথাকাঁরে। 
হাসান পিতার আজ্ঞ। জানায় তাহারে । 
সম্মভ ভইয়1 দ্বিজ যায় তার সনে। 
মনোন্গখে হাসানের পিতার ভবনে ॥ 
নেন দেখিয়া তারে করি সমাদর | 
বলিতে আসন দিল ব্রি মোড় কর | 
প্রাঞ্মণেরে দেখি বহু করিয়া যতন | 
করিল তথায় সে ভোজের আয়োজন | 

বিবিধ সন্তাষ করি সম্মান মভিত। 
হাসানের জনক পাইল মনে প্রীত | 
ব্রাহ্মণের প্রতি ভার মেছিল মংশর। 
মেসকল দূরে গেল দেখিযা তাঁভার। 
প।ইল পরম প্রীতি পাঈদ ব্রাঙ্গণে | 
পরে কয় জন ভারা বণিল ভোক্তনে | 

ভোঁভানাছ্ছেফাককা1। গল দ্বিজিবেজিজ্ঞাসে 
কোথায় নিবাস তব ভেথা কোন আশে 
পশ্গনাভ বলে আমি বিদেশী তঙ্গণ | 
হেথায় আমার কিহ আছে গ্রয়োভন | 
একথা শুনিযা দেই ফাকাওল| ভামে। 
আনুগ্রভ করি ষদি থাঁক মম বাসে |] 
পাব পরম প্রীতি তোম1 দরশলে | 
করিব হরণ কাল সাধু আলাপনে |! 
দিস বলে তব বাক্যে করিছু ক্সীকার 
তাদ্যাবধি তব বাঁমে নিবাল আমাৰ] 

পথিবীর মধ্য যথা আছে বন্গীগণ | 
মে দে জানিবে তুমি স্বগাঁ় ভবন || 

ক্গক্কাওলা গভে দ্বি কদেন যাপন ! 
ভালানে পাইয়া থাকে সদানন্দ মন [| 
পুজ্রাপেক্ষা ভানানেরে স্পেস অতিশয়! 
করেন ভূদেব অতি পাইয়া প্রণয় | 
নানাবিধ উপহাঁব দান করে তারে! 
এক দিন কহে দি মেহ মহকাবে || 
ওকে পুঁজ কথা এক হইল ম্মরণ | 
তোমায় কহিৰ কিছু গোপন কথন || 

তোখারে চতুর অতি করি দরশন ] 

তুমি হও গুগু বিদ্য। শিক্ষার ভাজন || 
যদিও তোঁয়ার হৌক সুকুগার মতি। 
আবী লালা কও ভা অগারীন আতি 11 



ভুরকীয় ইতিহাল। 

গশ্তীর স্বভাব পরে হইবে তোমার । 
জগতে তোমার গুণ হইবে প্রচার | 
আমি এক গুগু বিদ্য। জানি বিলক্ষণ ! 
শিখাই তোমারে এই মন আকুঞ্চন 1] 
আমার বাসনা তোরে করি ধনবান 
চিরকাল নুখে রবে পাইয়া সম্মান |] 
বদি তমি মম সঙ্গে চলত এখুন। 
অনদ্াই তোমার হস্তে শপি গুগুধন 11 
ভাঁনান কঠিল প্রভু নিবেদি চবণে | 
পিতি আজ্ঞা পিন আমি যাইব কেমনে | 
জানেন পিতার প্রতি নিভর আমার | 
কেমনে যাইৰ বল সঙ্গেতে তোমার ॥ 
গুনিয়! ব্রান্ষণ তার পিতারে কহিল। 
সে জন সন্থোষে গুজে অন্মতি দিল | 
যথা ইচ্ছা ঘি সে করহ গমন | 
ইহাতে আমার কিছু নাহি অন্য মন |] 

তাপান দ্বিজের মঙ্গে আলিয়। সতৃরে। 
ক্রমে উপনীত হয় নগর গ্রান্তরে | 
তথ] এক ভগ্মবাটী করি দরশন। 
দই নে সেই স্তানে কেল আগমন || 

তাহাঁর নিকটে গিয়। হাসান ব্রাহ্মণ । 
জল পূর্ণ কুপ এক করিল দর্শন |] 
পছনাভ হাসানণেরে কহেন তখন 

এই কূপ ভিতরেতে 'আছে গুপ্তধন |] 
এই ধন তোমাধনে করিতে অর্পণ | 
তব লহ হেথায় আমার আগমন 1] 

হাপিয়। হানান জিজ্ঞামিল নে ব্রাহ্মণে | 
কুপেতে থাকিলে ধন পাইৰ কেমনে | 
কেমনে জলের মধ্যে করিব গমন | 
কেমনে বা হস্তগত হবে গুণ্তধন।। 

দ্বিজ বল এই ভানয ঠৈওন। বিস্ময় । 
এ অতি মহ কল্ম অনায়াসে হয়! 
নকল নরের নাহি সমান শকতি। 
সকচলর প্রতি তুগ্থ নহে ভবপতি || 
তিনি যাবে শক্তি করিয়াছেন গ্রবান | 
সেজন পাইতে পারে ইহার লন্ধান 11 

অনাধ্য সাধিতে শক্তি আছে সেজনার 
ফ্ভাবেরণিয়ম ভাঙ্গিতে সাধ্য তার | 

৮৩ 

| এত বলি পত্র এক বাহির করিয়া । 
' লত্বরে কএক বণ তাহাতে লিখিয়1 || 
। সেই পত্র কূপ মধ্যে করিল ক্ষেপণ। 
ূ তাহাতে হইল শুক্ষ কূপের জীবন 1 
| তদস্তর ছুই জন্ তাহাতে নাস্থিল | 
তার মধ্যে মিী এক দেখিতে গাইল | 

| দেই সিড়ী দিয়া নাবি কূপের তলায়ু। 
ূ তথা এক বদ্ধ ছার দেখিবারে পান ॥ 
তাঙের কপাট দুই লগ্ন আছে ভাব। 
| লৌহের চাবিতে বদ্ধ রুদ্ধ লম্দায় 
৷ প্রাঙ্গণ তথায় এক ভজনা লিখিয়। | 
ৰ দেই দ্বারে সত্বরেতে দিল চৌঁয়াইর111 
৷ স্পশন মাত্রেতে দ্বার তখনি খলিল । 
৷ দুই জনে তার মধ্যে গ্রবেশ করিল || 
ূ দিব্য এক গৃহ তথা উইল দর্শন । 
৷ তাহে এক ইথোপিয়া দেখিতে ভীষণ | 
। দুই পদে নেই জন দাঁড়াইয়া আছে। 
শ্বেত এক শিলা তার ভপ্তেতে রষ়েছে 
৷ দেখিয়1 হামান ভয়ে কঠিল ব্রাঙ্গণে | 
। ইহার নিকটে মোঁর| ফাই ফেমলে | 
৷ যদি মোর! এর কাছে হই অগ্রসর | 
। প্রাণেতে বধিবে দোডে হানিয়া প্রস্তর | 
বাল্ব দুর্জন সেই মানৰ তীৰণ | 

| উদ্দত বধিতে দোহে হইল ভখন || 
। সেইকালে দি এক মন্ধ উচারিল। 
তাহার প্রভাবে সেই ভুমেতে পঠিন্ || 
1 

তদন্তর দোহে সুখে করিল গমন 
' আর কোন বিদ্ব না করিল দরশন | 
তার পর পধোহে তখ। করে নিরীক্ষণ | 
অতি মনোহর গ্ুহ মণিতে শোভন 1 
তাহার দ্বারেতে ছুই শার্দল ভীঘথণ | 
মুখে হতে বাহির হতেছে ভতাশন ॥ 
ইহ দেখি হাপানের উড়িল গবাণ | 
বলে প্রভূ এ বিপদে কর পর্িপ্রাণ | 
নিকটস্থ হয়ে প্রভু নাঠি প্রয়োজন | 

৷ চন শীন্র হেথ| হতে করি গলারন | 
৷ নতুবা শান ল মুখস্থিত ভতাগন | 
[ আগাদের গীীবনের কবিরে নিধন 11 



৮৪ 

ভূদেব কহেন তয় নাহিক তোমার । 
আঁমাহৈতে হইবে ইহার প্রতিকার || 

আমাতে বিখাল তুমি রাখ অবিরল | 
ইহাতে হইবে তব পরম মঙ্গল | 
ষেজ্ঞান আমাতে আছে ওরে বাছাধন 
কার দাধা আমাদিগে করিবে নিধন || 

যাহার ভয়েতে ভুমি হয়েছ কাতর | 
আমার স্করেতে এরা হইবে অস্ত্র | 
দৈতের উপবে আছে প্রতৃত্ব আমার! 
ইহাদের বাতগিরি না খাটিবে আর।। 
ইহ1 বলি মন্ত্র কিহ কৈল উদ্চারণ | 
বাজ্রদ্বয় গর্তমধ্যে করিল গমন | 
তদন্তর, গুহ ছার আপনি খুলিল। 

হামান, ব্রাহ্মণ, গহে প্রবেশ করিল ॥ 
যেই দিগে নেত্রক্ষেপ হাসান করিল | 
পেদিগ শোঁভাতে তার মানন মোহঠিল | 
আর এক গ্রহে দেখে গম্থজ আকার। 
চুণিতে নিশ্মিত তাহা অতি চম২কার || 
বড় এক চুনি আছে উপরে 'তাহার ! 
আঁনদোঁময় করিয়াছে লে রমা আ রা ] 

দীর্গে গ্রন্থে ছয় হত পরিমিত তাহা 
করিছে 
এই "ভ পুর্বন্ধথপ নহে ভয়ুদ্কব | 
ভাভাতে এঘী নাহি ছিল নিশাচর 1 
মনে নম সুতি ছয় সুন্দর শোভিভ। 
এক২ হীরুকেতে তাকার নিন্সিত 11 
সুমণ্জিত নারীর প্রতিস। মনোভর | 
গেটার ভাভার করে শোভে নিরন্তর |! 
সেগকেৰ দ্বারদ় পান্মাতে নিশ্মিত | 
ছেরিয়। হাসান হর অন্তরে হবিত | 

হেরি হাসানের বাড়ে মনের আবেশ 
তাৰ পর নভাগ্হে করিল গ্রবেশ | 
সুবর্পে নিন্মিত তাঁর মেজে মনোহর | 
ভউপরেতে শোভ। পায় মুক্তার ঝালর ॥ 
ভাড়যু! জডিত কত হীরকের নাজ | 
মাজে আছে তার মুকুতার কাঁষ || 
সেই ভাগ. কে চারিধিগে শোভাময়। 
কমনীর চারি গহে শোভ1] অতিশয় | 

নর্ষেঃর কাষ্য গ্ুহে থাকি রা ॥ ! 

তুরফীয় ইতিহাস । 

। এক কোণে আছে তার অলংখা কনক 
আর কোণে চুনি কত দিতেছে আলোক 

। আর কোপে পর্বত প্রমাণ রৌপ্যচয়ু। 
৷ আর কোণে কালবর্ণ মাটি সমুদয় 11 
ূ 
| 

ূ গুহ মধ্যস্থলে এক আছে সিংহাসন | 
রজতে নিম্মিত তাহ দেখিতে শোভন 

৷ তদোপরি রজতের সিন্ধুক নুম্দর! 
র তাহার ভিতরে আছে এক নৃপবর 1 

সুবর্ণ মুকুট তার মস্তক উপর। 
ূ মুক্তা ভীরকে মোড় দেখিতে সুন্দর ॥ 
কনক ফলক এক পিন্গক উপরে। 
| সুশোভিত কত গুলি সুবর্ণ অক্ষরে |] 
ূ মর লিখিত বাকা রয়েছে লিখন | 
| বণ পঠনে হয় জ্বাম উদ্দীপন 11 
| 
॥ 

প্যদবধিব চেজীব, তাঁবতনাভাবেশিৰ 
ৃ মোহবশে থাকে অচেতন । 

। তাবত না জাগেকেভ,যাবতণাতাজেদেত, 

| মৃতু কালে হয় সচেতন ॥ 
রি এই যে বিগুলধন, করিলাম উপার্জন, 

রাজযতোঁগে কি সুখ আমার । 
৷ সুখের হইল শেষ, শব দেহ খাটে শেষ, 

ক্ষণ প্রভা লা এ সংসার | 
মাঁনবেরশক্তিযাহ।1, সকলি অনিতাতাহ। 

বিজষে পিমস অনুক্ষণ | 
তাই বলি মত জীব, চিস্তাক্র নিজশিব, 

ধন গব্ব কোরন। কখন ॥ 
 মনেতে ধৈরন্জ ধর, নিরত ম্মবণ কর, 

ফরোয়। দিগের বিবরণ | 
পুর্বেতে আছিল মারা, এক্ষণে কোথায় 

তার, ) তোমাদের প্রানিবেতেমন!,, 
পাশাপাশি? পিসী পাপা শিস 2 পাত ০ পাপ 

পশ্মনাভ গ্রতি কহে হাসান তখন। 
। কোন রাজা সিন্ধুকেতে করিরা শয়ন || 

ূ দ্বিল্ল কন্কে তোমাদের ইজিপ্ত নগরে । 

ৃ এই রাজা ছিল পুর্বে রাজধানী করে |] 



তুরকীয় ইতিহান! 

পশ্চাতে এ স্থানে রাকা করি আগমন | 
চুনিতে মণ্ডিত পুর করিল রচন || 
থিজ বাক্য শুনি কহে হাসান সুধীর! 
এ স্থান কি জন্য প্রিয় হৈল নৃপতির || 
ইহাতে বিস্ময় মনে হতেছে আমার | 
তপতির হেন বুদ্ধি হৈল কি প্রকার | 
তুমির নিয়েতে করি'গ্ৃহের নিম্মাণ | 
করিলেন ধনের সমস্ত অবসান | 
অন্যং রাঁজাগণ না করে এমন । 
লোকেরে দেখান তারা বাটীর শোভন | 
চিরকাল নাম যাতে জাগরুক রয়। 
তাই নদ করে যত ভূপতি নিচয় || 
বংশ পরম্পর ধন করিয়া বিস্তার | 
কীতিস্তন্ত নিশ্মাণ করেন যেই যার 117 
মানব চক্ষে তে ধন ন রাখে গোপন । 

এইভাবে কিসে হবে বিখাত ভূবন || 
এই কথা সত্য বটে কহিল ব্রাহ্মণ | 
গুপ্ত কাণ্ডে এই রাঁগ। ছিল বিচক্ষণ | 
আপনার সভ। হৈতে করি পলায়ন । 
এই “হানে রহিলেন ভৃইধা। গোপন | 
স্বভাবের গুপ্তকাণ্ড করিয়। প্রকাশ । 

গরিপু৭ করিলেন ফ্কীয় অভিলাষ || 
পদাধ-বেস্তারশিল। চমৎকার অতি |) 
তাহাস্ব যে গুণ জানিতেন মহীপতি | 
তাহার শ্রত)ক্ষ এই দেখ বিদ্যমান । 
ইহীীতে পাইবে তুমি বিশেষ প্রমাণ || 
আরো এই কৃষ্ণ বর্ণ মৃত্তিক1 প্রভাবে । 
বিপুল সম্পদ তার ইহাতে সশ্ুবে। 
হাসান কহিল ধিজ করি নিবেদন । 
এই কাল ম্বত্তিকার এরভাৰ এমন? ॥ 
দ্বিজ বলে এ বিষয়ে নাহিক সশয়। 
গ্রমাণার্থে তারে বলি পদ্য কতিপয় ॥ 
তুরকা ভাষাতে তাহা আহছয়ে লিখন । 
শুনিলে তোমার হনে নিঃসংশয় মন || 
পদাধবেত্তারশিলা ৭ পরে যত । 
এ পদ্য আবণে তুমি হবে অবগত | 

লয়ে যত্ধে পশ্চিমস্থ রাজ দুহিতারে ৷ 
বিতা দেহ পুর্বদেশ-রাজার কুমারে | 

তাহাদের যোগে হবে সন্তান এমন। 

সুন্দরাপ্য দেহ হবে রাজা সেইজন || 
এক্ষথে নিগঠঢ অথ শ্তমহ ইভার। 
শুনিলে হইবে অতি বিশ্ময় তোমার |] 
শিশিরে সংলিত্ত কর পশ্চিমের মাটি! 
তাহাতে হইবে সেক্ট অতি পরিপাটি 1 
ইহাতে উদ্ভব হবে উত্তম পারদ । 
তবে প্রসবিবে তারা শশান্বকরদ [| 
স্বভাৰ উপরি হবে লর্বব শক্তিমান | 
অনারাণে বিপ্রলার্থ করিৰে নিশ্মীণ |. 
এর তাঁতপর্যা তমি অবগতি কর 
কাঞ্চন রজত জান অর্ধ শশধর ॥ 

ষবে নিংহাঁসন হতে তাহারা নাবিবে | 
। বন্ত মুলা রক্গরাশি প্রনব করিবে || 
রৌপ্য পাত্রআঁছেএক গ্রহের কোণেতে 
উত্তম নিম্মল বারি আছে সে পাত্রেতে 

৷ শুদ্ধ মাটি দেই জলে রাখ ভিজাইয় | 
হেনমতে কিছু দিন রতিবে পড়িয়া | 
সেই মাঁটি লয়ে যেই ধাততে মিশাবে। 
অনায়াসে সেই ধাতু সোঁণাৰপা হবে | 
আরে। অন্য পাথরেতে ছোৌয়াইলে পর 
হবে তাহ] বন্ধ মুলা বিবিধ প্রস্তর 11, 

পাথরের যত গৃহ ইজিগু নগরে | 
| সকলি হীরক হবে ছেশয়াইলে পরে | 
| 
] 

| 
ৰ শুনিয়| হাসান কহেওগো| মহাশয় । 
| আরতব বাক্যে মম নাহি অগ্রত্যয় || 
' এবে ধন দেখে চিত্ত নহেক বিম্মিত | 
স্ত্তিকার গুণ যতজ্ানিন্ন নিশ্চিত || 
এতেক শুণিয়। পুন কহেন ব্রাহ্মণ 
আবে। এক এর গুণ আছে বাছাধন | 

৷ এ ম্বত্তিকা যায় অঙ্গে করিবেম্পর্শন | 
নানারোগে রোগী হবে রোগ বিমোচন 

যত্তিক। খাইলে ভূতগ্রস্ত রোগী মারা । 
তখনি রোগেতে মুক্ত জানিবে তাহারা | 

পূর্বমত বল দেহে করয়ে ধারণ 

কিছুমাত্র নাহি থাকে ব্যাধির লক্ষণ || 
ইহার অধিক এর গুণ আছে আর। 
'গন) সৰ গুণ হতে অতি চমৎকার |। 

এ 



৮৬ 

অক্ষিযুগে করিলে এ স্থৃত্তিকা লেপন! 
দৈত্যগণে সেই জন করে দরশন | 

তুরকীয় ইতিহাস । 

৷ তাঁলিরমার বিবরণ শুননি শ্রবণেঃ | 

(হালান কহিল) প্রভু জানিৰ কেমনে [ 

আবে? দেই জন পরে হেন শক্তি ধরে । : অনুগ্রহ কৰি কহ বিবরণ তার। 
অনাধ়াঁনে দৈত্যগনে আজ্ঞাকারী করে| । শুনিরা বিস্ময় দূর হউক আমার] 

(পুনরায় ব্রা্মণ কহিল ) বাঁছাধন। 
যেসব রতান্ত তোরে করিনু জ্ঞাপন | 
বিবেচনা করি দেখ মনেতে বিচারি। 
কত ধনে তোরে করিলাম অধিকারি ॥ 
হাসান কহিল প্রভু কঙিলে যেমন | 
কিছুই অন্যথ। নহে তোমার বন | 
কিন্ত মহাশয় নিবদন কৰি আমি। 
যাঁবং না কৈলে মোরে এধনের স্বাশী | 
জননী জনকে আমি সন্তোষ কবিতে। 
এর কিছু ধন আমি পারি কি লইতে? | 
(শুনি পদ্মনাভ বলে) “ ওরে বাঁছাধন 
যাহ! ইচ্ছা তোমার তা করহ গ্রহণ | 
অন্ৃমতি হাসান পাইয়। সেইক্ষণ | 
পান্না! আর সোঁণ কিছু করিয়া গ্রহণ |] 
ব্রাঙ্মণের পশ্চাতে আইল তথা হতে। 

তথ। হৈতে বাহির হইল পূর্বমতে | 

সভাগুহ দিয়া তার! করিয়া গমন | 
তার পার্থগ্রহে পুনঃ কৈল আগমন | 
তদন্তর অন্ট্রালিক আইল ছাড়িয়। 
দেখে সেই ইথোঁপিয়া আছয়ে পড়িয়া 
তদন্তর তামদ্বার আইল লঙ্জিয়া 
পূর্বমত ছাররুদ্ধ হইল আনিয়া | 
তদস্তর সোপানেতে করি আরোহণ | 
কুপ হৈতে উদ্ছে, তার কৈল আগমন ! 
সেই কুপ পূর্বমত জলেতে পুরিল ! 
দেখি হাসানের চিত্তে সংশয় জন্মিল ! 

বিম্ময় পৃরিত আন্য করি দরশন ৷ 
পদ্মনাভ হাপানেরে কহেন তখন | 

কেন পুনঃ পুনঃ তুমি হও চমংকার 1 

1 

] 

| 

॥ 

] 

। 

(দ্বিভ বলে) ওরে বাছা করহ শ্রবণ । 
তালিম্মার বিবরণ করিব বশন | 
স্থ্রুতার গুণমাত্র বলিব না ধন 
ল্গানাইব যাতে শিক্ষা রহ এখন | 
বিষপ তাপিস্মা আছে জগত প্রচার | 
অঙ্ধর আত্মবক এক আর ভিম্নাকার | 
স্তব পাঠ শদাক্দর ফোগে এক হয়। 
গ্রহ্র সন্বন্ধে হয় দিতীয় নিশ্য় ॥ 
কোন কোন পাভুতে হের আছে যোগ 

কোন গ্রভযোগে হয়কি প্রকার ভোগ! 
স্বপনে শিখেছি আমি প্রথম উপায়। 

০. স্প্পীশাটিশ ৮২ 

কুপায়ু উই-হ দেব দিলেন আমায়ু [ 

স্বখার দতের শক্তি আভয়ে অক্ষরে 

দূত কারে বলে তুমি না ভান কারণ | 
। আগ্রে জানাইব তাভাঁদের বিবরণ | 
সব্ব শক্তিমান বিভু সর্ধেধর গিনি! 
দতগনে পর্ণ শত্তি দিয়াছেন তিণি | 
দুতগণ অক্ষরেতে করিয়া নিভর | 
সকলেতে শানন করযে চরাচর ॥ 

পার্থিব সমস্ত একে করি অধিষ্কান | 
| 

| 

] 

| 
| 
| 

| 

র 
র 

শুভ্ভাশুত ফলাফল করয়ে বিশান | 

' পঙ্গর লংঘোগে হয় শব্দের বিমান | 
শব্দ ভতে পদ সব হয় মে প্রকাশ ॥ 

সেই পদ লিখিত কি কথিত হইলে । 

অপ্প বুদ্ধি জীবগণ তাহে যায় ভূলে | 

হাঁসান, ব্রাহ্গণে এই কথ পরষ্পরে | 
ক্রমে ্রমে উপনীত হইল নগরে ] 
সুধর্ণ পান্নার সহ দেখিয়া নন্দনে। 

হাসানের পিতা অতি তুষ্ট হৈল মনে ] 
৷ তাদবধি ফ্রাক্কী ০চ1 করিয়া বজ্জীন। 

তোমার বিমল আমে হতেছে গ্রচার 1] 1 করিতে লাগিল কাল স্বখেতে যাপন | 



তুরকীয় ইতিহাম। 

হালানের ছিল এক বিমাভা পাপিনী। 
ঈর্ষাস্ুযা পরবশ1! লোভী বিদ্বেধিণী ॥ 
হাঁসান আনিল যত ধন কুপ হতে। 
মণি মুক্তা চুনি পানন| জুবন রছাতে | 
বু মূলা সে নকল কহিবকি আর! 
তাতে চিরদিন সুখে যায় সবাকার 1 
রাঞাবিরাজের হতে অতুল সম্পদে! 
সুখতে হরিত কাল থাকি নিরাপদে | 
কিন্ত সে নারীর মনে হইল এমন | 
অচিরে ভইবে ক্ষ এই দব ধন | 
অবশেন হবে ঢুঃখ ভাবিয়া অন্তরে! 
এক দিন হালানেরে কহে মৃুষ্করে 
ওরে বাট! এই ধন চিরস্থায়ী নয়। 
একপ করিলে বায় আশু ভবেক্ষর় | 
(ভাঁলান কতিল) মাতা চিনা কি কারণ | 
অক্ষয় জানণিবে মাভা এউ স্ব ধন | 
মহালারু প্সনাভ জমার কারণ | 
মনস্ত করেছে দিতে যেই সন ধন | 

বদি ভুমি একবার হেরিতে নয়নে | 
কদাঁচ এ বুদ না হইত তব মানে ] 
গুনঃ ববে ধি্ত মোরে লইবে তথায় | 
বালমাটি এক মুট। আনিব হেথা ] 
ভ1 দেখে টাননী তব হইবে প্রতায়। 
মনে হত দূরে যাবে বতেক সংশয় | 

(বিমাভা কহিল) বাছ! মত মনে থবে। 
হণ চুশি জয়ে ভূমি আমিবে রেঘরে] 
রুষ্ধবন ম্বক্তিকার নাতি প্রয়োজন 
সম্পদ বাঁড়,ক তব এই আকুঞ্চন ॥ 
কিন্ত বাপু এক বুদ্ধি আইন অন্তরে । 
যদি ধিল্প তোরে নব নিতে ইচ্ছা করে |. 

কৃপে প্রবেশিতে মায়! হয় গ্রমোজন 
কেননা তোমায় ছিভ শখায় এখন 21 
যবে ভৰ উচ্ডা কবে যাইবে তথার। 
মনোভীষ্ট সিদ্ধি করি আসিবে হেথায় | 
যদ্যপি দৈবাং দ্বিজ যায় লোকান্ুব্রে । 
ভরলার হবে শেষকি করিবে পরে | 

আরে মে হইবে শ্রান্থ থাকিতে হেথায় 
আমাদের সহবাস তাজিবে তরায়॥ 

৮৪ 

প্রকাশ করিবে অন্যে এই বিবরণ | 
1 আমাদের ভাগে বাছ! কিহবেতখন॥ 
'আঁমার মানস এই ওবে বাঁছাধন। 
তার কাছে ভজনাদি শিখহ এখন ॥ 
বিশেষ সে সব তুমি শিখিবে যখন । 
আমর] ব্রাহ্মণে তবে করিব নিধন ॥ 
তা হইলে অন্য কেত জানিতে নারিবে। 
অতুল সম্পদ পেয়ে সুখেতে থাকিবে ॥ 

বিমাতার এ বচন করিয়। শ্রবণ। 
ভয়ে চমকিয়া উঠে ভাঁনান তখন | 
বলে মাত একুবদ্ধি হইল কেননে 1 
বিনাশ করিতে চাহ দয়ালু ব্রাঙ্গণে ॥ 
আমাঁদিগে ছিজ ভাল বানেন অন্তুরে | 
করেছে যে অনুগ্রহ এমন কে কবে | 
আঙ্গীকাঁর করিয়াছে এত ধন দিতে | 
সনাটের ইচ্ছা হয় মে ধন পাইতে ॥ 
রাঙ্গাদের হিংসা হয় যাভার কারণ। 

' গত কপা গ্রকাশ করেছে বেই জন | 

এ দয়ার গ্রতিফল এই কি চিন্তিলো! | 
অনায়ালে ব্রাহ্গণের বিনাশ ইচ্ছিলে 211 
বদি পুনর্লার মম ভরাবস্থা হয়। 

' পূর্ববমত ফাকা যদি করি গে বিক্রয় | 
তথাচ এমন ইচ্ছ। না করিব মনে! 
। নির্দিযুকপেতে বধিবারে সে ব্রাঙ্গণে | 
(বিমাত1 কহিল ) পুত্র শুন দিয়া মন | 

। আপনার লভ্য চিন্তা কর অন্ুক্ষণ [| 
যর্ধি ভাগ্য অনুকুল ভলেন এখন | 
চে কর কিকপে সঞ্চিত হয় ধন || 
তোম। চেয়ে ধরে বুদ্ধি জনক তোমার । 
পে জন গ্রশংসা করে মদত আমার || 

আমি যেই পরামর্শ বলি তাঁর স্তানে। 
সেই কথা মহ| উপদেশ করি মানে | 
ঘখন জনক তব এত মান্য করে। 
উচিত করিতে মান্য তোমার অন্তরে | 
এই মতে হাপানের বিমাতা দুঃশীলা। 
নান! বাক্য ছলেতে তাহারে বুঝাইল||| 

। একেত হাসান অতি সুকুমার মতি। 
। কিসে ভাল মন্দ করিবেক 'জবগতি 11 



' ভাট 

আবশেষ বিমাতাঁর মতে মত দিল | 

যাইব দ্বিজের কাছে মায়েরে কহিল |। 
তদন্তর াঁনান দ্বিজের কাছে গিয়া | 
বিশুর নাবিল তার চরণে ধরিয়া | 
বলে ধিজ মোরে ষদি হলে রপাবান। 
অগ্ৃগ্রহ করি তব মন্ত্রাদি শিখান ,,|| 
ব্রাহ্মণ নিতান্ত তাল বাদিত হাসানে। 
মন্ত্রাি নকল কহিনেক তার স্থানে || 
কাগজে লিখিয় মন্ত্রত কিছ ছিল! 
যথ। যাহ! আবশ্যক সব শিখাইল || 

মন্ত্র পেয়ে তুষ্ট হয়ে হাসান তখন! 
জনক বিমাতা পদে করে নিবেদন | 
তদন্ুর হাসানের জননী জনক 
দিন স্থির করে ননে পাইয়া পুলক 11 
তিনজনে ধনাগার করিবে দর্শন | 
গোপনেতে পবামশ কৈল তিনজন |] 
কাঁপানের জননী কহিল হালানেরে। 
যখন আনিব মোরা তথ হতে ফিরে || 
লেই কালে ব্রাঙ্গণেরে করিয়া নিধন! 
পরম সুুখতে কাল করিৰ যাপন » | 
যে দিন নির্দিষ্ট দিবা আদি ঘুনাইল | 
দ্বিজে না কহিয়া তিনজনেতে চলিল |! 
সে ভগ্ন বাটীর কাছে হলে উপনীত! 
হাসান খুলিল সেই কাগঞ্জ ভরিত। 
কাগজ লইয়া কৃুপে ফেলাইয়। দিল। 
তখনি তাহার জল বিশুক্ক হইল |! 
তদন্তর সিড়ী দিয়া ভিভতরেতে যায়। 
তাঘ়ের কপাট তথা দেখিবারে পায় | 
আঁর এক মন্ত্র বলি কৰাট ছু'ইল | 
তখনি সে দ্বার মুক্ত আপনি হইল || 
ইখোপিয়! দেশজাত দেই নিশাচর । 
তাঁহাদিগে দেখি হইলেক অগ্রনর || 
ফেলিতে প্রস্তর সেই উদ্ধত হইল ৷ 
দেখি তার পিতা মাত? সক্কট গণিল | 
হাসন তৃতীয় মন্ত্র কৈল উচ্চারণ । 
তাহাতে দে দৈত্য হয় ভুতলে পত্তন ॥ 
তদস্তর তিনজন সাহস করিয় : 

তুরকীয় ইতিহাঁল 

সভাগরহ দ্বারে যবে হৈল উপনীত। 
ূ সেই দুই শা, ল'আমদিরা উপস্থিত ॥ 
| ভালান পুনশ্চ মন্ত্র কৈল উচ্চারণ 
' তাজে বার ঘ্ধয় করে বিবরে গমন | 
' ভদন্থুর সভাগুহ পরিক্ম করি । 
ধনাগারে প্রবেশ করিল ভরা করি! 
যথায় মাঁণিক্য চুনি পান্না হীর] মতি । 
রজত কাঞ্চন স্ব শোভাকর অতি! 
রজতের জলপাত্র আছয়ে যথায়। 
ক্রমে ক্রমে উপনীত হইল তথায় || 
হামানের মাতা তথা করিয়া গমন | 
ইঞ্িপ্ত ভূপেরে ন1 করিল দরশন |! 

। সুবর্ণ ফলকে যাঁহা রয়েছে লিখন]! 
| একাক্ষর তাক নাহি করিল পঠন || 
[চুলি পান্স। হীরা ঘতি আছে যেই স্তানে। 
মংলোভ মানসে ত্র যাইও সেখানে | 
ূ তুই করে তৃলে নিল রতননিকর | 
| তার ভারে ভারাক্রান্ত হৈল কলেবর || 
। তবু কি মনের লোভ মিটে যাঁয় তাতে। 
ৃ আর কিছু কিঠু রত্ব তুলে নিল মাতে | 
। হাসানের জনক লোভেতে সেইক্ষণ ! 
রজত কাঞ্চন করে ছুহাতে গ্রহণ || 
হাঁসান মৃত্তিকা কাঁল লইল তুলিয়া ! 
এই মনে, পরীক্ষা করিবে গ্হে গিয়া || 

পি ৮ ্টিশীশাশীাশীশীীীট ি ০ 2৮ শশী শি 

। এইবপ সঞ্চয় করিয়া তিনজন । 
৷ সেস্থানে হইতে করে পুনরাগমন || 
' ধন ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে অতিশয় | 
৷ ছুঃখ নাহি ধন প্রাপ্ডে আনন্দ হৃদয় |] 
' সভাগ্রহ পরিহরি আইল যখন 
৷ তিনজনে তিন মুর্তি দেখিল ভীষণ | 
। তিন জনে তিন জনে করিতে সংহার। 
ৰ বিস্ফারিত হইতেছে ক্রোধ পারাবার || 
। হাসানের পিত1 মাতা করি দরশন | 

মৃত্যু শন্ক1 গণি হয় সন্ধশিত মন 1| 
দৈতাদের কর হতে পেতে পরিত্রাণ । 

। হালান না জানে কিছু ইহার সন্ধান || 
জনক জননী চেয়ে ভয়েতে কাতর । 

জ্উালিক। ভিত্বাবাভ পারমিল তীয় 11 1 বাঁকা নাতি কবে সখে কম্পে কললৰয | 
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হাসান গ্রাণের ভয়ে করিয়া ক্রন্দন 1! : জননীর যুক্তিশুনি, সতাত হানান গুণি, 
বিমাতার প্রতি করে বিবিধ ভর্খসন 1 দৈতা হস্তে তাজিল জীবন। 
রে দুষ্ট জননী তোর এই ছিল মনে! | আরো সেইছুষ্টানারী,ব্রাক্মপেবিদ্বেষকরি 
বানা করিলি আমাদিগের নিধনে [| আপনিও শইল নিধন 1 
তোর জন্য হেথা মোর] প্রাণ হারাইনু ূ হাসাকিন মহীশ্র, স্থির চিত্ত হয়ে পর, 
কেনবা তোমার কথ! কর্ণেতে শুনিনু || ক হলেন সচিবের প্রতি । 
নিঃসন্দেহ পদ্মনাভ জেনেছে কারণ । বিশেষ প্রমাণ বিন।, সন্তানেরে বধিবনা 
আমাদের মনোকথা হয়েছে জ্ঞাপন ॥ | জেনে মন্ত্রী আমার ভারতী | 
তার জ্ঞান শীন্র নব তাহারে কহিল ! তদন্ত ভূভূষণ, ত্যজি রাজ নিংহাপন” 
আমাঁদের নিষরত। বুঝিতে পারিল 1] সুগয়ায় করিলা গমন | 
জানি দ্বিজ দৈতাগণে করেছে প্রেরণ। 
আমাদের তিন জনে করিতে নিধন |] 
হাসানের এই কথ! শেষ নাঁভইতে। | 
আকাঁশেতে শব্দ এক শুনে আচন্বিতে 1. 
( পন্মনাত বলে )ও'রে ছুরাআা সকল। ূ সন্তাঁনে বধিতে হেন, বিলম্ব করিছু কেন 
আমার নিধনে কর মানন কেবল] বিশেষ,কহন। গুণাকর ॥ 
আমার বান্ধব যোগ্য তোরা নন কত । রাজ1বলেপ্রাণেশ্বরী,ধম্মকে নিতান্তডরি 

ূ 
| 

ৰ 
র 

হইলে প্রদোষ কাল,আইলেন মহীপাল 
রাণী সহ কৈল1 দরশন | 

রাঁণীপেয়েধরাপালে,বিস্তারিমন্ত্রণ। জলে, 
ভূপে ভাষে শ্বন গ্রাণেশ্বর ৷ 

তোঁদের মনের ভাব জানেন সে বিভু ॥ সেই হেতু বিলম্ব আমার । 
সদয় ন। হত যদি দেবতা আগার । বিশেষ প্রমাণ পেলে, দোষ তার জ্ঞাত 
এখনি নকলে প্রান বধিত আমার || হলে, প্রাণ দণ্ড করিব তাহার || 
মম প্রতি উইহ দেব সদয় হইয়া | রাণীকহে নরস্বামী, বিশেষবলিহে আঁমি 
তোদের ছুশ্চেষ্টা মোরে দিলেন কহিয়া ; যদি মোরে বিশ্বাম না কর। 
ইহার উচিত শাস্তি পাঁইবি এখন । তথাচ নীরবে তার, হয় নাই কি প্রকার 
বিগ্াম ধাতকী তোর]| হইলি যেমন। তোমার নন্দন দোষাকর | 
ওরে ভুষ্ঠা-নারী তুই কুবৃদ্ধি করিয়া। : তাহার শিক্ষক যেই, ভয়ে পলাইল দেই 
বিপদ ঘটালি মম মরণ চিত্তিয়া 1] ৃ বল নাথ কিসের কারণ। 
শুনরে হাসান ওরে হাসানের পিতঃ |. ইথে কি প্রমাণ নয়, মম বাক্য সমুদয়, 
নারীর কুবুদ্ধে তোরা হলি বিড়ন্বিত | কেন অগ্রত্যয় হে রাজন || 
এত বলি মেই রব নীরব হইল | । কুমার শিক্ষক যেই, এই ভয়ে গেল নেই 
দৈত্য গণে তিন জনে বিনাশ করিল” 1] জেনেছে পুত্রের আচরণ । 

| পাছে তুমি নরেশ্বর, তাহারে তৎ্খদনাকর 
ৰ তারে জানি দোষের কারণ || 

(মন্ত্রী বলে )৫নরপতি,করিলেন অব- | অন্যপ্রমাণেতেআর,প্রয়োজনকিতোমার 
গতি, স্থুলার্ধ মা এই উপাখ্যানে যে কুকন্দম ঘটয়ে গোপনে | 

বিনা দোঁষে নুর্জিহানে, আপনি বধিলে | সাক্ষী যদি নাহি রয়, দোধীকিনির্দোষী 
প্রাণে, দণ্ডভাগী হবে বিভুস্থানে হয়, সাক্ষ্যাভাবে বিচার সদনে 1 

রমণীর নন্ত্রণায়, বধিলে তনয়ে তায়, | সাক্ষ্যাভাবেযুক্তি এই,অপরাধী হবেষেই 
কলক্ক ঘুষিবে ত্রিতুবন | কৌশলেতে করিবে প্রমাণ! 

ভূপ যাতে হয় হিত, নাঠিখটেবিপরীত, | এবিষয়ে প্রসঙ্গেক, বিবেচিয়া মনে রেখো 
বিবেচনা করুন তেমন 1 . | শুন নাথ কহি তব স্থান,) || 
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রাজা জাকশিদের 

উপাখ্যান। 

সনির 

আঁকশিদ নাফেত্িল ইজিগু-ঈশ্বয | 
পরম ধাশ্মিক রাজা পর্ব গুপাকর | 
অত্যন্ত গ্রবীণ তিনি হেন যখন! 
আপনার তিন পুজ্ে ভাকিয়া ভখন || 
ঘলিলেন,জ্ন বাপ্র বচন জামার! 
লোকান্তর হতে মম দেরি নাহি আর | 
পর়লোকে যেতে হবে স্ককন্ম সহিত । 
বিভুস্থামে কম্মফল করিতে বিছিত |! 
তশ দূত মম স্থানে আসিবার পূর্ে । 
করেছি বামনা এক শুন তোমা অর্ষে | 
আমার অনুজ্ঞা পৰে রাখধ এখন [ 
অন্ত্যক্টি ক্রিয়ার মম কর আয়োজন | 
আমার স্বত্যুর পূর্বে ওরে ধাছাধন | 
সমাধি উচিত ক্রিয়া কর সমাপন | 
স্বচক্ষে এসব আমি করিব দর্শন | 
অচিরেতে করহ তাহার আরপোজন || 
দ্ুবস্থিত খাঙ্জাখণে আহ্বান কারণে। 
অনুমতি কর নম বত মন্তীগণে || 
আমার শালন ভুক্ত রাজ ষফত জন 

হেথায় আমিতে সবে কর নিমন্ত্রণ | 
এ কম্ম সম্পন্ে যাহ। গ্রায়োভন হয়। 
সতর্ক হইয়া লব কর প্ুক্রচয় ||! 
"অতি সমায়োহ করি করিবে এ কাজ । 
কোন ৰ৫প যেন মম লাতি কয় লাজ |] 

'মন্্রিগণরাক্ আজ্ঞ। করিয়। ধারণ 1: 
আবশাক গত জ্রব্য করে আয়োজন || 
নিদিই হইল: দিন ভাহাঁর কারণ! 
সতর্কেতে কণ্ম করে যত দাসগশ।। 
বাজ সভাসদ যত গ্রধান খানব। 

উদ্যত করিতে হুপ বরণ উতলব || 
রাজধানী শোকচ্ছগে হইল তৃষিত। 

1 পঞ্চাক সহজ দেন জেণীমত্ত ওয়ে ) 
দাড়াইল বার দিয়া অন্তর জাঁছি ল়্ে 
সেনাঁচদর মাহিআনা হইল বণ্টন । 
ফেতন পাইয়া সবে প্রফলিত মন | 
রাজার শয়ন গৃক্কে আদি সভ্যগণ | 
ভূপতিরে গ্রধাম করিল জনে জন 1 
তদস্তর মহীধবে তুলি শঙা। হতো 
বসাইল লয়ে নলিংহানন উপয়েতে ॥ 
চাঁয়ি জন সচিব মিলিয়া মনোদুখে 1 
শবের সিন্দুক এক রাখিলা। সন্ম,খে | 
তদোপর চক্দ্রাতপ অতি চমতকার | 
তদোপররি ধরে চারি রাঁজার কুমার] 
হয় জন.রাজ্জ সত্য তথায় আসিল । 
খনিষব! ফ্বত্তিকা তথা ছড়াইয়া দিল 1] 
তদন্তর তূপতির পুজ্র তিন জন|- 
শনের লিন্দুক করে হীরকে শোভন || 
ভূপের মুকুট নানা রতন জড়িত। 
স্থাপন করিল তাতে জয়ে বিফাদিত, 11 

তদন্তর চারি রাজ কুগাঁর আইল। 
দিন্দকের পায়া তারা করেতে ধরিল || 
পুরোহিত উদাসীন মহাঁন্ত ফকির | 
গায়ক ৰাদক আর উজির নাজীর 1] 
ঈশ্বরের গুণ গান গাইতে গাইতে। 
সকলেতে চলিজেক শ্ববের সহিতে |! 
তদস্তর মঠধারী মাহাস্ত নিকর। 
সিন্দ্ুকের আগে আগে চলিল সত্বর 1 
এক জন তার মধ হইয়। নজ্ডিত। 
খচ্চর় মোটকোপরে হয়ে আঁরোহিত | 
কোরাণ মন্তকে করি মর্ধযাদা করিয়া । 
সিন্দুকের অগ্রে সেই যাইছে চলিয়। | 
যত রাজা আর বত রাজ পুক্তগণ 1. 
সিন্দক বেষ্টন করি করিছে,গষন || 
পরে চুইশত জয়চাক বাদাকত 
সদুবাদ্য বাদনেভে হয় অগ্রর | 
রাজার প্রশংসং-বাঁদ কবিত। নিকরে। 
গাইয়া যাইছে তারা সুমধুর স্বরে || 
গীত: ঝা, ক্ষান্ত ত?র। হয়ে তার পর্ন । 

শ্রেণী মত সৈন্য দাড়াইল:চাঁরি ভিত | | কাদি'তে লাগিজ বর্রিষ্সভি,উচে+সর | 



তায় ইতিহাস/ 
হায়রে নিঘ্ুতী ভোর ফেমন ব্যাভার |] 
আমাদের প্রির ভূপে করিলি সংহার 
হায়রে দুর্দিন তোর এই ছিল মনে। 
আন্তিকি আইলি রাঁজ নিধন কারণে এ 
আমাদের নরপতি ধশ্প অবতার ! 
রাজ বাজ চক্রবর্তি বিজিত সংসার | 
শিষ্টের পালক আর-তুষ্টের দমন | 
'অনাথের নাথ-ভূপ দরিদ্র ভর্ভীন || 
গ্রঞ্ধার বংসল অনাথের নাথ যিনি । 
রুতাস্ত কবলে আভ্ত পডিলেন তিনি | 
«এই বূপকজ্রন্দন করিয়া তার পর 
রুষ্ক দার চিনি ফেলে দিন্মুক উপর. 
আইল পঞ্চাশ জন নগ্ধি তার পর! 
কাল পরিচ্ছদেতে সজ্জিত কলেবর | 
তদন্তর আইলেন রাজ লভাগণ। 
ভর্জিত ধন্নুক করে করিয়। ধারণ || 

তদন্তে হাঁজাব দশ আইল তুর । 
সুবর্ণ লাগা জিন দেখিতে সুব || 
সকলের পুচ্ছ কাঁটা পুঙ্ছ নাহি তাঁর। 
তাহাতে হয়েছে শোভা অতি চমৎকার 
নঙ্গেতে হাজার দশ কাফর্বর কিন্কর 
নীলবর্ণ পোঘাকে লজ্জিত কলেবর || 
সর্ন শেষে আইল যত পুব নারীগণ। 
সকলের মুখে কষ্ণবর্ণ আবরণ || 
বিকচ কুন্তল সব সন্তাপিত মন | 
তূপতির বিয়োগেতে করিছে রোদন || 

-পোশীশিদ 

এই নব দর্শন করি নরেখর | 
পীঘশ্বান তাজি কহিলেন অতঃপর !! 
আমার মৃতু পুর্বে আনি সে এখন । 
আমার অন্ত্যষ্ট ক্রিয়া করিনু দর্শন । 
ভদস্তর স্থপ কহিলেন অন্ুচরে ৷ 
দিংহাসন হতে মোরে তোলহ সত্বরে | 
লিংহালন হতে নাবি মহীপ তখন | 
এক মুট! মাটি তুলি করিল! গ্রহণ || 
যে সকল সভ্যগণ ছড়াইয়া ছিল । 
তুিয়া যতনে ভূপ মস্তকে মাখিল | 
লবাকার সম্মখেতে মর্তক তুলিয়া 
এই কথা বলিগেন মুত্তিকা মাখিয়া 1] 

শশী শি শী 

1 ভূত 

1 আম্ুর্ষ্নেদ ধন্ুবি “দ্যা সঙ্গীতাদি যত। 

৯$ 

৷ “সংসায়ে সুকীর্তি না করিল যেই জন |. 
বংশ পরম্পরা! ঘশঃ থাকিতে ঘোঁষণ 1! 
হে ধরণী তার কিছু হাংশ হও তুমি। 
তৌমার স্থানেতে মাগিএই তিক্ষ! আমি 
তদস্ভর মন্জ্রিথণে কিল রাঞ্জন 1 

। করিৰ কিঞ্চিৎ দান বাননা এখন |! 
তার এক ফর্দ ভুমিকরহ বকর 1 

' যে আজ্ঞা বলিল স্বন্ধী শুনি হুপোত্তষ || 
রজা বলে)লিখ মন্ত্রী করি নিদ্ধাঙ্ষণ 
ফলবতী হয় ফেন মম আকৃ্চন ॥ 

' বার লক্ষ বিংশতি সহতশ্র মুদ্রা দিমু! । 
করিব চিকিলালয় রোগির লাগিয়1 
মৌশলমান জাতিতে যে হইবে পীড়িত 
চিকিতসা আগারে পথা পাইবে বিহিত 
দ্বিতীয়তঃ আমার মনেতে আকুগ্চন । 

বিশ্ব বিদ্যালয় এক করিব স্থাপন ॥ 

পূর্ব উক্ত ব্যয়ে তাহা করিয়া নিষ্ধাণ। 
করিব তাহাকে বহু বিদ্যার্থর স্থান !। 
সাহিত্য নাটক আর নায় অলঙ্কার! 

গাল পদার্থ সু জ্যোতিষ বিদ্যা আঁর | 

৷ তথায় করিবে শিক্ষা ছাত্র শত শত || 
তুতীয়তঃ পাস্থশালা করিব নিল্মীণ 1 
পথিক জনের হবে বিরাষের স্থান 1] 

| রাখিব কাঁফ্রি নারী সেবার কারণ 1 
করিবেক পথক জনের সুশ্রষণ || 

৷ গ্রতি দিন ব্যয় জন্য এ লব কার্যেতে। 
' ভ্রিসহজ মুদ্র। দিবে ভাঙার হইতে || 
' চতুর্ধতঃ স্থানাগার করিধ নিম্মাণ | 
পৰিত্যক্ত1 নারীদের থাকিবার স্থান) 
ষে পধ্যন্ত তাভাদের হল্লা নাহি হয়! 
তাবত সে স্থানে ভাধা থাকিবে নিশ্চয়] 
নবম সহ মুদ্ব| ইহার জন্যেভে। 
তোম্বর! নকলে দিবে মম কোম হতে ॥ 

| ধনম্মাগে এতেক ব'য় কবি আনুমতি | 

ূ কোরাণ আনিতে আজ্ঞা করিল ভূপতি ॥ 
| রাজাজ্ঞায় আল কোরাণ তখনি আহইপ। 
| পাঠকে পড়িতে ভুপ অনুজ্ঞ! করিল | 



৯২ তুরকায় হাতহাস। 

কএক অধ্যায় সেই পড়িল কোরাণ। | ভূপের অস্তযষ্ঠি ক্রিয়া হলে সমাঁপন। 
তুষ্ট হয়ে রাজ তার করিল সম্মান] | জে ও মধ্যম দুই হপের নন্দন |] 
ছহাজার খুদ্রা তারে দিয়। পুরস্কার ৷ রত্ব দরশনে হয়ে সমতসুক মন! 
উদ্বাসীনগণে দান কৈল অর্ধ তার || নেই গৃহে সত্বরেতে করিল গমন 11 
কাণা খোঁড়া বাঁধি যুক্ত ছিল যত জন ||. ইতস্ততঃ অন্বেষণ করি সমুদয় । 
তাদিগে ছশত্ মুদ্রা কৈল বিতরণ 1|  রত্ব না পাইয়া মনে হইল বিস্ময় || 
তদত্তে অন্তাঞ্টি তোঁজ সমাধা হইল! : করিতেছে তাহাঁর। যখন অন্বেষণ । 
ক্কর্ণ থালে যে সব সামগ্রী এসেছিল 11 কনিষ্ঠ কুমার আজি দিল দরশন | 
যাহার সনম্ম,খে যেই পাত্র দিয়াছিল। | ভ্রাতৃগণে মন্থোধিয়| কহিল কুমার। 
সেই থাল তার জন্য উৎসর্গ হইল || “দেখিলেন কেমন গে৷ রতন সম্তাঁর | 
তদভ্তর নরপতি সদয় হইয়1। ৷ অগ্রজ কহিল ভাই কেন কর প্লেষ! 
কুমার কিন্করগণে দিলেন ছাভিয়া | আমাদের হতে তুমি জাঁনহ বিশেষ | 

। অনুমান করি তুমি লয়েছ রতন! 
' নতুবা কহিবে কেন বচন এমন 11 

এই সব নির্ঘার্ধয করিয়া নরেধ্র | “কনিষ্ঠ কুমার কহে একি 'মবকার | 
সেই দিন হইল পীড়িত কলেবর | । আপনার! লয়ে দোষ দিতেছ আমার । 
অকন্মাৎ ব্যাধি আদি শরীরে জন্মিল। : উভয়ের এইৰপ বচন শ্রবণ! 
অশক্ত হইয়। তাহে শয্যাতে পড়িল || | করিয়া, মধ্যম কহে, শুন ভ্রাতৃগণ 1 
আপন্ন জানিয়া কাল ভূপ সেইক্ষণে। ; আমাদের তিন জন মধ্যে কোন জন। 
ভাকাইয়। আপনার পুভ্র তিনজনে || ; রত্থাধার সহ রত্ব করেছে হরণ | 
কহিলেন মম বাক্য শুন গুজগণ। নতুবা কাহার সাধ্য হইবে এমন 
তোমাঁদের জন্য কিছু রেখেছি রতন | আমাদের বিনা হেথ1 করিবে গমন || 
আমার শয়ন গৃহে বাম পার্খে গিয়া! । আমার বচন যদি করহ শ্রবণ | 
রত্ব পুর্ণ বাক্ন এক লহগে তুলিয়া | কাজিরে ভাঁকাঁয়ে কর বিচাঁর এখন || 
ষে সব উত্তম রন্ধ পৃথিবী ভিতরে । ক'জি সে চতুর বড বুদ্ধিবান অতি। 
তাই রাখিয়াছি যন্ত্রে তোমাদের তরে ॥ ! অনায়াসে পর চিত্ত করে অবগতি | 
আমার ম্বত্যুর পরে সে সব রতন! আমাদের বিচার করিলে সেই জন। 
সম ভাগ করি লবেভাইতিন জন] : অবশা চোরের হবে সন্ধান তখন» | 
কি আর অধিক কব তোমাদের প্রতি! ; এবচনে ছুই জনে সম্মত হইল। 
থাকিত্তে জীবিত আমি করেছি সদ্গাতি | | 1বচারাধে বিচারকে ডাকিয়। আনিল | 

কাজি উপস্থিত হয়ে কহিল তখন। 
| ' “আমার বচন শুন রাজ পুৃভ্রগণ || 

এত বলি মভারাজ ত্যজিল জ্ঞীবন | | তোমাদের এ বিষয় বিচার পূর্ধবেতে। 

ূ 
পৃত্রগণ করে অক্ত্যঞ্টির আয়োজন! : কাহিনী কহিব এক লর্ব*নমক্ষেতে || 
রন্ধলোতে ন্পতির কনিষ্ঠ কুমার! মনোযোগ দিবা সবে করহ শ্রবণ 1» 
প্রবেশিল ভূপতির শয়ন আগার 1] | এত বলি কাজি গণ্প কৈল আরম্তন | 
রত্বগণ দরশনে হইয়া হধিত | ূ 
আপনি লইতে তাহা হইল বাঞ্ডিত ॥ 
ভ্রাতৃদ্ধয়ে ভাড়াইব মন্ত্রণ করিয়া | |. «এক দেশে ছিল এক যুৰক যুবতী ' 
আগে ভাগে সেই লব রাঁখে লুকাইয়া !| | উভয়ের ডিল প্রীতি উভয়ের প্রতি ॥ 



তুরকীয় ইতিহাল। ৯৩ 
কামিনী অসুঢা ছিল পিতার আলয়। | এতবনি বিদগ্ধ বিদদ্ধ শোকাঁনলে । 
যুবকের ইচ্ছা তারে করে পরিণয় ॥ বদন ভামিছে তাঁর নয়নের জলে ॥ 
কামিনীরে! মেইকপ ইচ্ছ1 ছিল মনে] | বদনেতে বাণী হীন ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ! 
যাহাতে বিবাহ হয় যুবকের সনে | । কাঞ্চের পুত্ৃলি প্রায় নাহি ব্ফরে ভাষ॥ 
উভয়ের সেআশাসফল না হইল। নায়কের এতাদুশ গতি দরশনে। 

বিধাতা বিষাদ এই সাধে ঘটাইল | | নায়িক1 পান্ত,না করে গ্রবোধ বচনে | 
কামিনীর পিতা সেই বিখ্যাত নগরে | | “কেন নাথ এতাঁদূশ হইলে ব্যাকুল! 
বাগদত্তা হয়ে ছিল অন্য এক বরে ॥ অকুলে গড়িলে পুনঃ লোকে পায় কুল | 
শুভক্ষণে করি শুভ লগ্ননিৰপণ। খৈধ্যধর পরিহর মনের বেদন। 
কন্যার বিবাহ হেতু কৈল আয়োজন | | তোমা ভিন্ন আমি তার কদাচ হবন। | 
সমারোহে তনয়ার বিবাহ কারণ অন্য নিশি তব স্থানে করিব গমন | 
কুটুন্ব বান্ধবগণে কৈল নিমন্ত্রণ | নিশ্চমু জানিহ বধু আঁনাঁর বচন ॥ 
যেই দিন কামিনীর হবে পরিণয়। ৷ প্রতিজ্ঞা করিল আমি সন্ম খে তোমার! 
নেই দিন যুবকের সঙ্গে দেখা হয়া. ! নিশিযৌগে তব সহ করিব বিহার” | 
নিভৃতে নায়ক প্রতি কহিছে কামিনী | | এত বলি সান্ত।না করিয়! প্রিয়জনে 
“আজি নাথ পোহাঁইল কি কাল যামিনী ৰ রঙ্গিণী রঙ্গেতে গেল আপন অঙ্গনে | 
মনের ভরস। আশ হইল নিস্ষল। ৷ আশ্বাসে বিশ্বাম করি নায়ক তখন । 
অম্বৃত চাহিতে শেবে পেলেম গরল |] | পবন গমনে চলে আপন তবন ॥ 
তৰ সহ প্রেমালাপে কাটাইব কাল | ৃ হেথায় কন্যার পিতা সমারোহ করি | 
দে আশা নিরাশ] এবে বিধি হৈল কাল 1] ৷ তনয়ার বিতারিল জানিয়া সর্ববরী | 
আজি অন্য সহ মম হবে পরিণয় | | বর কন্য। বালর গ্রহেতে গ্রবেশিল | 
স্মরিয়া একথা মম বিদরে হৃদয় | | পুরজন গণ সব নিদ্রায় মোহিল॥ 
প্রতিকূল হইলেন জনক ভননী । সুপাত্র এন পাত্র অতি সমাদর করি। 
তোমাধনে বঞ্চিত হলেম গুণমণিগ | শ্রেমালাপে গ্রবর্তিল তুধষিতে সুন্দরী! 
একথ] শুনিয়া যুবা হইল বিষ্ময়। ৷ কিন্তু রমণীর মন সুস্থা নাহি ছিল। 
শিরে যেন বজাধাৎ হয় দে সময় | স্বামীর সোহাগ নব উপেক্ষা রিল | 
চারি দিক শ্ুনাময় করে দরশন। । এলাইত ভূষাঁবাস স্মপিত কুন্তল! 
আলোতে আধার বোধ হইল তখন |] | নম্ননেতে অনিবার ঝরিতেছে জল | 
কামিনীর প্রতি কহে করিয়া বিনয় বিলাপ করিয়া রাম। করয়ে ক্রন্দন | 
“ কি কথা শুনালে প্রিয়ে বিদরে হদয়|॥ : সজল নলিন আখি মলিন বদন | 
অভাগার ভাগ্যে শেষ এই কি আছিল 1 | গতি দেখি পতি তার অতি বিনয়েতে । 

তোমাতে বঞ্চিত প্রিয়ে হইতে হইল | | বলে প্রিরে হেন ভাব কেন এক্ষণেতে [ 
ভালবাসা ভাল আশ সকল ঘুচিল | কিমের কারণ তুমি করিছ রোদন । 
অবশেষ বিরহে কি দহিতে হইল | 1 বিনোদিনী বলন1 আমারে বিবরণ ॥ 
পরাণ প্রতিম| তুমি প্রেয়লী আমার! | মম গ্রতি প্রীতি কি প্রেরলী নাই তব] 
এত দিনে শুন্য হল হৃদয় ভাণ্ডার | ভাবেতে অভাব কেন হয় অনুভব ॥ 
প্রাণসম। তুমি আম। আমি দেহ প্রায়। | মনোজ্ঞ তোমার কি মহিষী নহি আশি! 
প্রাণ গেলে দেহ বল থাকিবে কোথায় | | বিধুমুখী বিষাদিনী কেন হলে তুমি | 
জীবন সর্বস্ব ধন তুমি সে আমার! ৷ বিফলে সুখের নিশি গ্রায় ষে প্রভাত! 
ভোমাবিন1 এনংসার মকলি অসার” | বারেক কাতর প্রতি কর নেত্র পাত॥ 



৮ ... ভুগকীয ইতিহাস । 

যদি প্রিয়েতৰ ঠ্রিয় আনি কষ্ছু নই। | বায়েক আলাপ করি প্রিয়জন লমে। 
পুর্ধ্বে কেন না জানালে ওলে| রলময়ী | | কোথাও না যাৰ নাথ থাকিব ভবনে | 
জানাইলে আঁনি তব আঁশা পরিহরি। । এই অঙ্গীকার করি তোমার সদনে। 
অন্য চেষ্টা করিতা গুমলে| সুন্দরি” | | ইহার অনাথ কিছু না তাবিহ মনে |! 
(একথায় কামিনী কহিল) “' শুনকাস্ত : পহীর প্রতিজ্ঞা প্রতি প্রতায় করিয়। 
তব প্রতি ঘণ! মম নাহিক নিতান্ত” ॥ | আপনি দ্িলেন পতি কৰাট খুলিয়া | 
(নায়ক কছিল ) প্রিয়ে বল কি কারণ। | কিজ্ঞানি জাগিয়। যদি থাকে পুরজন। । 
এতাদৃশ ক্ুগত1 যে করিছ রোদন” | । এরজন্য ওবে আর না রবে গোপন 
ইহা শুনি নারী কহে) গুন রলরাজ | | এই ভাৰি চুপে দ্বার খুলি দিল! 
কহিতে সে কথ! মমে মনে পাই লাজ | ; রমণী অমনি তর] বাহির হইল || 
অতি দে গহি“ত বাক্য তাকে তৃমি পতি | বিবাহ ভূষণ রান বিভূষিত অঙ্গে | 
কেমনে তোমার কমে কহি মে ভারতী ৰ মেই বেশে আবেশে চলিল বামারঙ্গে | 
কিন্ত তাহ। ন1 কহিম়। থাকিতে ন। পারি ; জড়র। জড়িত নাঁন। আঁভরএ গাঁয়। 
ক্ষমিবেন অপরাধ মোরে ভেবে নারী! ! একাকিনী কমিনী সঙ্গিনী শাহি তায় ॥ 

অম প্রিয়জন আছে অন্য এক জন। 
তাহারি কারণে মম উচাটন ঘন ! 

ূ 
| প্রাণের সহিত আমি ভালবাসি তারে! ! ছুই চারিপদ ধনী যাইতে না যেভে। 

রাজিত তাহার কপ হৃদয় আগারে ॥ অমনি পড়িল এক চোরের চক্ষেতে ॥ 
কিন্ত তার জন্য তত নহি ক্ষুধমন | | নিশাকর করে তার উজ্জ্বল ভূষণ | 
প্রতিজ্ঞ কারণ মম 'হতেছে ফেমন | ৷ তাহাতে তক্কর তারে করে পরশন | 

অসাধ্য প্রতিজ্ঞা দেই কেমনে পালিব | | আনন্দ জলধি নীরে হইয়া মগন| 
কি ৰপে বাঁ তবস্থাঁনে জন্ুজ্ঞ| লইব] | মনে মনে তক্কর ভাবিছে সেইক্ষণ | 
এই অঙ্গীকার করিয়াছি প্রাণ নাথ|। | হায়?কি সৌভাগ্য অদ্য হইল আমার । 
অদ্য নিশি সভার সহ করিব সাক্ষাৎ) | ূ আজি মম শ্রুতি কিবা রূপা বিধাতার | 

| অপ্রাধিত ধনরাশি মিলিল আসিয়া । 
| নেত্র মেলি বিধি মোরে দেখিল চাহিয়া 1] 

“ রমণীর পতি ছিল অত্তান্ত সু্রল1 ; এতভাবি নিকটস্থ হয়ে সে বামার। 
যোষার বচলে না হইল ক্রোধ মন |  ! লাবণ্য নিরখি আরে! হৈল চমৎকার ॥ 
বরং ভার্যযার তার দৃঢতা দর্শনে । . । মনে২ তস্কর ভাবিয়া সেইক্ষণ। 
বড়ই সন্তষ্ত হৈল আপমার মনে | । সত্য এ বিষয় কিনব! দেখিনু স্বপন || 
তখনি বলিল প্রিয়ে শুনহ বচন। । ধনরাশি কপয়াশি একত্রে উদয়; 
তোমার পখেতে আমি করি প্রশংলন 1 ; আমার ভাগ্যেতে কি এতই শুভোদয়?ঃ |] 
এ বিষয়ে তোমারে না অনুযোগ করি। : ৰূপ হরি কিন্বা ধন হরিৰ এখন | 
দিলাম বিদায় তথ! যাহলে। সুন্দরি | ভাবিয়া না পাই আমি ইহার কারণ | 
কিন্ত পুলঃ ন1 করিহ হেন অঙ্গীকার । | চা্বঙ্গীর প্রতি চোর করিল জিজ্ঞাসা | 
বালন। করিয়া লি অধইস পুনর্বার” ॥ | এ ঘোরু ফাঁমিনী বেখে কি আশায় আন| 
নারী বলে আজ বর্দি করছ এমন! একাকিনা র্গিনী নাহিক কেহ সঙে। 
কালি প্রাতে নিরখিব ও চাদ বদন] | অমুল্য ভূষণ নাস শোতে তব অঙ্গে 1 
আর আমি অনুগভ।'হইর তোমার | চোরের বচন শুনি রাম। নেইক্ষণ।. 
কথার অবাধ্য ন1হইৰ পুনর্বার॥ |] আদ্য অন্ত বলিল লক্ষল বিবরণ ॥ 

০ 4 



তুরকীর ইতিকাঁন। 

স্বামীর সৌজন্য গুনি তক্কর জগন। 
বলে, কি আশ্চর্য। কখ! শুনালে এখন ॥ 
তোমার রোঁদনে বিসম্ক'ল হয়ে অতি | 
তব পতি সেন কার্ষো দিল অনুমতি | 
আপনার প্রিয় ধন করিল বর্জন | 
ধন্য২ ধন্য মেই সরল মুক্জন || 

তাহার সৌজ্সনো আমি পাইলাম জ্ঞান 
ভআভরণ নাহি কাঁড়ি লব তবস্থাঁন। 
আর তব দতীতু না করিব লঙ্ঘন । 
মনালখে প্রিয়পাশে করহ গমন | 
কিন্ত তুমি একা যাবে মনে শক্কা ভয়। 
অন্য চরে বাদি অলঙ্কার কেড়ে লয় || 
অতএৰ তৰ লক্ষে করিব গমন | 
রাঁখিয়। আমিব তব বধুর ভবন | 
এত বলি চোর তার সঙ্গেতে চলিল। 
বধুর আলয়ে রাখি বিদায় হহল | 

«নায়কের দ্বারে নারী করিবা গমন! 
দ্বারে করে করাধাত প্রবেশ কারণ || 

'আমনি তাহার কান্ত দার খুলি দিল || 
রমণী বাদীর মধ্যে প্রবেশ করিল | 
নায়কে বিনয়ে ধনী বলিল বচন। 
আইলাম বধু তৰ সন্তোম্ কারণ | 
দিবসে তোগারে করিয়াছি অঙ্গীকার 
অদ্য তব মহ দেখা হইবে আমার 11 
মে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে গ্রাণেশ্বর! 
নিশিযোগে আইলাম তোয়ার গোচর | 
অদ্াা আনি বিৰাহিত। হইয়াছি নাথ। 
তবু আমি আইলাম তেম।র সাক্ষাৎ | 
(যুবক কহিল )তুধষিকি ব্পরে জাইলে। 
ভোমার পত্তির কোলকিন্ধপে ত্যজিলে 
এ কথা গুনিয়। ধনী সমস্ত কহিল। 
যে প্রকাৰে পৃতির নে জন্থমতি নিল | 

"এ কথ। জৰণে যুবা আন্র্য্য হইল। 
তখনি তাহার মনে গ্রবোধ জম্মিল || 
( বলিল) প্রেস যজ্য বলিলে আমায়। 

০ পি 

] 

| 

৯৫ 

তোমায় এমন কার্ষে দিল অন্থমতি। 
চিরদিন যাতে তার থাঁকিবে অখাাতি 
অনুমানে যাহা কতু না আইসে মনে! 

এমন বিষয়ে আজ্ঞা দিল তে।মা ধনে || 
রমণী কহিল নাথ মতা এ ব্ন। 
পতির অন্ুজ্ঞা পণ করিতে পালন || 
ইথে তব মনোরথ ষ্ি পূর্ণ করি। 
তবু পতি ক্রোধ না করিবে মমোপরি | 

' একাযে পতির বাধ্য ৰখু তুমি নও! 
আরো এক তক্করের বাধ্য তুমি হও]! 
এত বলি করে বাম লকল বর্ণন | 

যেৰূপে চোরের সঙ্গে কথবকথন |! 
এতাদৃশ শুনিয়। চোরের লমাচাতু। 
 চমধককত হয়ে বলে নায়ক তাহার | 
বিবাহ বারে পতি হ্বাড়িল ভার্ষ)।াযে। 
অনা নায়কের মহবাল করিবাকে ॥ 

পিতীয় তক্কর পেয়ে অমূল্য রতন ৷ 
হাজতে পেয়ে ছাড়িল লে কেমন সুজন ॥ 
অতএব এ বিষয় অতি চমৎকার | 

| 

 অবণ গোচর কতু না হয় আমার ॥ 
যদি এর| সাধুশীল হইল এমনু। 
আমি কেন করি অধন্দের আচরণ! 
পতি আর তক্কর কহিল ষেই মত। 
ইহাদের দৃষ্টান্তের হব অনুগত |! 
(এত ভাবি কামিনীকে কহে সেই জন। 
শুন শুন প্রাণ প্রিয়ে আমার বচন ॥ 

॥ 

1 
॥ 

॥ 

ূ 
| 
| 

| 

৷ 
| 

'আজ্ঞাদিক্সতব পতি আলি ছেথায়) 

যদ্যপি নিতান্ত আমি তোমার কারণ । 
ছিলাম মম্মথানলে কাতর জীবন |. 
তব প্রতি ছিল মম অনুরাগ অতি। 
হেরিতাম অস্তরেতে তোমার মুরতি | 
তব অদর্শনে হত ব্যাকুল জীবন । 
নয়ন কাতর ছিল ন। হেবে বদন ॥ 
তথাপি তোমায় আমি করি অন্বমতি | 
করহ পতির লেৰা যাই যুবতী 11 
এই অন্থরোধ রাখ প্রেয়পী আমার । 

' হইলে জামার দায়ে খালা এবার | 
এত বলি কামিনীরে লঙ্েতে সইয়। | 
ভাহার বাগিতে তর! রাখিলেক গিয়া |! 

তথায় কামিনী স্থানে বিদায় ₹ইয়া। 
গাপন আলয়ে যুব গাইল চলিয়। ॥ 



৯৬ | ভুরকীয় ইতিহাস । 

ললন1 নিলয় মধ্যে গ্রাবেশ করিল । আমার আশঙ্কা সুধু তোমার মরণে | 

স্বীয় গতি সহ ধনী শয়ন করিল,» 1 তুমি যে অমূল্য নিধি হৃদয় তবনে | 
প্রাণের ঝল্পত তুমি গুণের নাগর । 

'গামার প্রণয় স্থান নয়ন চকোর 1] 

'উপাখান সমাধান করি কাজি কয়। | এতেক বলিয়া রাণী করিল রোদন । 

আনার বচন শুন রাঁজপুজ চম় || নয়নের ভ্রল্লে ভিজে অঙ্গের বলন || 

চোর, পতি,আর কামিনীর উপপতি। | নে রোদন শ্রবণে ভূপতি ক্ষুঃ মতি। 

এ তিনের মধ্যে কার সৌন্রনাতা অতি] । শ্রিয় বাক্যে লান্ত,না করেন ধরাপতি ॥ 

শুনি রাজ-জান্ত-গু কতে কাজি প্রতি। ৷ রোদন স্বর প্রিয়ে খেদ কি কারণ! 

স্থজন বিচারে মম কামিনীর পতি || কাল নুর্জিহানে আমি করিব নিধন || 

মধ্যম কহিল বলি বিচারে আমার! ' অবশ্য সে দোষী হবে নাহিক সংশয়] 

অতান্ত বুগ্গন সেই কামিনীর জার | ' যখন তোমার চিত্তে এত খেদোদয় || 

কনিষ্ঠ কহিল শুন কাজি অগ্রগণা | ৷ এক্ষণে চলহ পরিয়ে করিগে বিশাম । 

তিনের মধ্যেতে দেখি চোরের সৌজন্য | কালি পুরাইব আমি তব মনক্ষাম|! 
তস্কবের ধন্ম জ্ঞান নাহি লোকে বলে। রন্রনী প্রভাত কালি হইবে যখন । 

করয়ে নিন্দিত কল্ম ছলে কলে বলে | যাইবে ক্ৃতান্ত পুরে ছুরাঝআ নন্দন | 
হাতে পেয়ে ৰপবতী নাঁরী ছেড়ে দিল। র 
পাইয়া আমুল্য রহ তাহা না সইল | 
তাই বলি চোরের সৌন্ন্য অতিশয় | পরদিন প্রাতঃকালে উঠি নররায়। 
নহিলে ত্যজিবে কেন এই সমুদয় || বার দিয়া বসিলেন আলিয়। সভায় || 

কনিষ্ঠ হপজে কাজি কতিল তখন । পাত্র মিত্র ভানদ আইল সর্বজন | 
যেই যার গ্রহণ করিল যোগ্যান || 

ভাল চাও আনি দাও কও সত্য কথা | 1 ক্রোধে কম্পবান কলেবর নরপতি। 

নতুব! সভার মাঝে হইবে বিতথ1 1! লেই দণ্ডে করে আজ্ঞ। যাতুকের প্রতি ॥ 

লজ্জিত হইয়। রাঁ,কনিষ্ঠ কুমার | ৷ যাঁওরে স্বর মম আনিয়। নন্দনে। 

আপনি লয়েছে রত্ব করিল স্বীকার || ূ পাঠাও ক্কপাণাষাঁতে কতান্ত ভবনে | 
ৃ উঠিয়া নবম মন্ত্রী করযোড়ে কয়। 
৷ মহারাজ অদ্য ক্ষান্ত হতে আজ্ঞাহয় || 

নিশ্চয় আপনি হরিয়াছ সেরতন। 

___ ্াাশোশিশ্প 

পাঁরস্যাধিরাজের মহিষী বিচক্ষণ । | ক্রোধে রাজ। কহে মন্ত্রী শুনহ বচন। 

হেন ভাবে এ আখ্যান করিল বর্ণনা1। | আর অনুরোধ নাহি করিব শ্রবণ যা 
ভূপতির মন তাহে হইল বিচল। ৷ নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা আমি করেছি অন্তরে | 
কি কর্তৃবা ভাবি তৃপ হইল চঞ্চল ॥ | পাঠাব সম্তানে আজ কৃতান্ত নগরে | 

 রাঁজ্ঞী বলে) মহারাজ করুন শ্রবণ | সচিব এ ৰূপ বাঁক্য শুনি ভূপতির। 

নিশ্চয় দেখেছি তব নিকট মরণ || ক্রোড় হতে পত্র এক করিল বাহির | 

তোমার দুরাআ্া! পুত্র রাখিতে স্বপক্ষে | | সেই পত্র ভূপতির করে সমর্পিয়া। 
অস্ত্রাঘাৎ কলা নে করিবে তব বক্ষে ॥  পঠিতে বলিল তাঁরে বিনয় করিয়1 ॥ 
হাঁয়া গে! আমার ভাগে কি হবে তখন ; মহারাজ করি মোরে কপাৰলোকন। 
আপনি ত্যঞ্জিবে যবে এমর্ভ ভবন | : একান্ত এপত্র খানি করুন পঠন | 
এ কথা বা কেন বলি আমার কিহবো ! তদন্তে তোমার যাতে অভিমত হয়। 
আপন জীবন আমি তুচ্ছ করি তবে]. : তাই করিবেন প্রতু করি অনুনয় || 



তুরকীর ইতিহাম। ৯৭ 

হাসাকিন পত্র খুলি করেতে লইল। 
নিয়ের লিখিত বাক্য তাহাতে পড়িল |, 
« ওহে জ্ঞানি গুণবন্ত তূপের গ্রধান। 
তৰ করায়ত্ব পুথি বারী সর্ব স্থান 
জ্যোতিস বিদ্যায় আমি আছি হে নিপুণ 
বলিবারে পারি গ্রহদের গুণাগুণ | 
কোন গ্রহ কিবা ফল করেন প্রদান! 
গণিয়। বলিতে পারি তাহার সন্ধান 11 
জন্ম কোঠি দেখিয়াছি তোমার পুজের 
তাতে লেখা আছে তার আদৃষ্টের ফের 
চল্লিস দিবস অমঙ্গল তা পক্ষে | 
একদিন করিবে ধিশেষ কপে রঙ্গে || 
বহিভ,ত হলে পরে চল্িন বাঁনর। 
বধিহ্ ভীবন তাঁর ওহে নরেঙ্বর,১ | 
তদস্তর অনা২ মন্ত্রিষত ভন। 
ভূপেরে বিশেষ তারা বুঝায় তখন || 
বিভূব দোহাই ভূপ পধরিহে চরণে । 
একদিন তবে তুষি ধৈর্ধয ধর মনে || 
নবম সচিব কহে শুন ওহে ভূপ! 
ধৈর্য হয় মানবের ভূষণ স্ববপ ॥ 
বিপদে উদ্ধার লোক হয় ধৈর্য্য হতে 
তাহার বিপদ নাহি হয় কোনমতে || 
যদ্যপি অনুজ্ঞ মোরে করেন রাজন | 
এক ইতিহাস আমি করাই শ্রৰণ || 
বলিবারে অনুমতি দিল নরপতি | 
আজ্ঞাপেরে মন্ত্রী বলে কর অবগতি ॥ 

কারজিম-দেশেবরা জকুমাঁরএবং 
জর জিয়া-দেশের রাজকুমা- 

রীর উপাখ্যান । 

কারিম দেশে একছিলেন ভূপতি | 
শান্তদান্ত দয়াবস্ত ধন্নশীল অতি || 
অতুল সম্পদ তার রাজত্ব বিস্তার 
হয় হত্তি পদাতিক দেনাবলী আর | 
অনংখ্য২ ছিল কে করে গণন। 

। বশবর্তি প্রজা সবে নদাছিল তার! 
নাছিল রাজার রাজ অন্যায় বিচার | 
পুত্র তুল্য প্রজাগণে পালিত ভূপাল। 
শিষ্কের সুহৃদ মদ| তু জন কাল ।! 
সমর শঙ্কার শন্ক,চিত শক্রগণ | 
ভয়ে ন1 করিত কেহ শত্রতাচরণ। 
নকল নুখেতে সুখী ছিলেন রাজন । 
এক মাত্র হুঃখ তার নাছিল নন্দন | 
অপত্য অভাবে নিত্য ব্যথিত অন্তরে ৷ 

ভাঁবিতেন ভবাধ্যক্ষে হৃদয় কন্ধরে || 

| কায়িক বাচিক মানাসক প্রিবপেতে। 

প্রার্থনা করিত পরমেশ নমীপেতে ॥ 
তার স্তৰে হয়ে তুষ্ট করুণা নিধান ! 
করিলেন ভূপে এক তনয় গ্রদান ॥ 

অতি মনোহর কগ বুখাতশ বদন! 

হেরিয়া পুত্রের মুখ গ্রকু রাজন ।! 
তনুভোর জনন উৎসবে নরপতি। 

করিলেন সমারোহ নগরেতে জি £ 

বিলাইল বহুধন দরিদ্র জনায়। 

বুচিল তাঁদের ক্লেশ রাজার কপার ॥ 

উদাসীন মাহান্ত ধন্মিক্ যত জনে । 

সবাঁরে তুষিল রাজ পরম যতনে | 

মঠ লদ্াব্রত বহু করিল। স্বাপন ! 

অনেকেরে করিলেন বৃত্তি বিতরণ | 

নগরস্থ ছিল যত নাগর নাগরী | 

৷ সবাঁকার সদানন্দ দিবস সর্বরী 11 

ধন্মাগার দেবাগার আদি যত স্তান। 

তথা বছ উপহার করিল প্রদান |] 

| যতেক গণক গণে আনিয়। রাজন | 

কনক প্রদান করি কহিল তখন |! 

। শুন যত জ্োযতির্োদ বচন আমার! 
| তনধের জন্ম কোস্ীকরুন নিদ্ধার || 
' কোন গ্রহ অনুকুল কেবা প্রতিকুল। 
গণিয়া নিজাম কর হয়ে সানুকুল |! 
রাজাজ্ঞায় ষত্তে বত গণকে গণিল | 
গণিযা! নকলে তারা মহীপে কহিল |! 

“ মহারাজ1। তবপুল্র হবে ভাগ্যধর | 
হইবে এই্রষা যুক্ত সুখী নিরন্তর | 
হইবে বিদ্যান অতি গুণের নিধান | 

মদ1 তার আজা তার! করিত পার্জম | । সভ্য ভব্য কাব্য রসে অতি মতিমান [1 



চা 

দাতাতোক্তানুসদ্ঘ1 লৌকেপাবেশোভা| 
হইবেক মকল জনের মনোলোভা || 

কিন্ত এক দোষ রাঁজ1 কহি দারোদ্ার। 

কত গুলি গ্রহ খক্টি আছয়ে ইহার । 
যাব ত্রিংশৎ বর্ন বিগত নাহয়! 
তুগিবে অশেন র্লেশ ভোমার তনয় ॥ 

মরণ অধিক হবে যাতন। ইহার । 
কত যে বিপদ হবে সংখ্য। নাহি তার ! 

আমর! সেসব নারি করিতে বর্ণন | 
বজিতে পারেন যিনি জগত-কারণ.১॥ 

শুনি তন্নুজের ভাবি মন্দ সমাচার ! 

আনন্দেতে নিরানন্দ হইল রাজার 1 

সদ1 সাবধানে রাজ1 রাখিতে নন্দনে। 

আপনি নিলেন ভার তাহার রক্ষণে | 

ছায়াপ্রায় থাকে দদ] তাহার নিকটে । 

হইলে চক্ষের আঁড় ভাবেন মক্ষটে | 

এইবপে পঞ্চদশবর্ধ গোয়াইল। 

একয় বংমরে কোন বিপদ নাছিল | 

পোনের বৎসর যবে হইল কুমার | 
একদিন সাধ কৈল করিতে বিহার | 

জলে বেড়াইতে ইচ্ছা হইল অন্তারে। 
তরি সাক্তাইতে আজ্ঞা করিল কিন্করে | 

কুমারের আজ্ঞা পেয়ে কি্কর নিকর | 

নুসর্জ করিয়। তরী আনিল লতৃর ॥ 

লইয়া] চল্লিস জন তরুণ কি্র । 

আরোঁহিল নৃপস্ত তরণী উপর 11 

তরণী বাহিয়া যাঁয় দাঁগর তরস্জে । 

বভদেশ বেড়াইল কৌতুক প্রসঙ্গে ॥ 

বে সাগরের গর্ভে বিপদ ঘটিল | 

কতক তস্কর আসি কুমারে ঘেরিল॥ 

আ'জ্সপক্ষ রক্ষিবারে কুমারের গণ! 

তাভাঁদের মহ কৈল বহুক্ষণ রণ | 

বাল্কুমারের পক্ষে অপ্স লোক ছিল৷ 

তক্করের নহ তারা বলেতে হারিল ॥ 

বলেতে বোমবেটে তরি অধিকার করি। 

সবাবে করিঙ্গ বন্ধ একে২ ধরি ॥ 

সামসাউস উপদ্বীপে লইয়। চলিল। 

তরণী আরোহীগরণে তথায় বেচিল | 

তুরবীয় ইতিহাণ। 

সাঁমলাউ্ উপঘ্বীপ বাসি যতজন । 
মানবের মাস তার1করয়ে ভক্ষণ ॥ 

বিকৃতি আকার তার ভয়ন্কর অতি | 
কুকুরের আমাধরে মানব মূরতি ॥ 
সগণ সহিত তার! কুমারে লইয়।। 
রহতেক গৃহ মধো রাখিল পুরিয়া | 
কএক সঞপ্জাহতভাদের তক্ষের কারণ । 
দারুচিনি শুক্ষ দ্রাক্ষা করিল অর্পণ | 
তদভ্তর তাহাদের এক২ জনে। 

বাহির করিয়া য় নিধন কারণে 1 
বিনাশিয়া খণ্ড২ করি কলেবর । 
রন্ধন শালায় তারে লয় নিশাচর | 
সেই কর মাংসে করি প্রস্তুত ব্যঞ্জন। 
নপতির ভোজ্যপাত্রে করয়ে স্থাপন ॥ 
বড়ই শুখাদ্য জ্ঞানে নিশাচর পতি। 
আহার করেন হয়ে সস্তোধিত অভি 1 

এইবপে প্রতিদিন এক২ জন। 
নিধন করিয়া ভূপ করেন তক্ষণ | 
ক্রমেতে চলি জন নিংশেষ হইল | 
একামাতর কারভিগ-নৃপভা রহিল |] 
সেই কপেকুমারেরে করিতে আহার । 
বড়ই বালনা ছিল সামসাউস্ রাজ্ঞার | 
এপ বিপদে পড়ি ন্পের নন্দন ৷ 
আপনার মনে২ করিল চিন্তন | 
“ মানবগণের ম্বত্যু অবশ্য হইবে | 

নিয়তির লিপি কেবা খণ্ডিতে পারিবে | 
এবপে রাক্ষন হস্তে মরণের আগে। 
বরং যুন্বি আমি যাহ। থাঁকে ভাগে | 
করিব আপন রক্ষ! করি গ্রাণ পণ । 
যাহৌক হইবে পরে অদৃষ্ট লিখন ॥ 
রাক্ষসের করে কেন হইব নিধন | 

দুই এক রাক্ষসেরে করিব হনন | 
এইবপ কুমার হইয়া প্রতিজ্ৰিত | 
নিতর হইয়া বহে মনে জটলিত | 

হেন ৰপে রাজপুভ আছয়ে যখন। 
1 জরিনা লে ল জনা ৫ ছেল দালাল 11 



ধরিয়। কুমার করে লইয়া ঈলিল 
রন্ধন শালার মধ্যে গ্রবেশ করিল] 
কুমার দেখিল গিয়। রন্ধনের ঘরে | 
ছুরিক। রয়েছে এক মেজের উপরে ॥ 
সেই কালে দৃপাত্ঙ্জ বন্ধন ছি'ড়িয়] । 
সত্বরে ছরিক1 করে লইল তুগিয়া | 
সেই ছুবি প্রহারিল দেই নিশাচরে | 
যে জন আনিল তারে রন্ধনের ঘরে [ 
গ্রহারেতে কুক বানা তাজিল জীবন। 
আক্রম করিতে আইল জার একজন | 
এঈ পে যত ভন তথায় আঁইল! 
একে ২ কুমার মবাঁরে বিনাশিল ॥ 
ভয়েতে সন্ধ,ল হৈল যত নিশাচর! 
মক্লেতে পলাইল করি উন্চৈঃস্বর | 

মাঁমসাউন পতি উহা করিয়। শ্রবণ 
মনেতে বিল্ময় বড় হইল তখন | 
আপনি রন্ধন শালে হয়ে উপনীত। 
কুমারের প্রতি কহে বচন গর্বিত | 
“ ওহে যুব শ্লাধ্য মানি সাহসে তোঁমাঁর 
তৰ প্রাণ তোমারে দিলাম পুরস্কার | 
আর যুদ্ধ করনাঁকে। প্রজাঁগণ সনে। 
অবশেষ হারাইবে আপন শ্কীবনে | 
তব পরিচয় মোরে বলহ এখন | 
কোথায় শিবান তব কাহার নন্দন | 
কুমার কহিল মম শুন পরিচয় 
আমি হই কাঁরজিম্ ভূপতি তনয়॥ 
কুক রানা বলে দেখি সাহস তোমার | 
হইয়াছে তব বাকে প্রতায় আমার | 
এক্ষণে তোমাঁর কিছু ভয় নাহি আর। 
স্কচ্ছন্দে আমার রাঁজ্যে করত বিহার ॥ 
সকল মনুষ্য হতে মুখী তুমি হবে। 
এই স্থানে মনানন্দে চিরকাল রবে ॥ 
মনেতে করেছি আমি এই আকুঞ্চন | 
আমার জামাতা তোরে করিব এখন 1 
তে।মাঁরে করিৰ আমি তনয়! অর্পণ | 
আঁমি গতে তুমি পাবে রাজ লিংহাসন | 
প্রদ সুন্দরী যুঝা কুমারী আমার 
হেরিলে মোহিত হয় মানল লবার ॥ 

৷ মম রাজ্য স্থিত যত রাজ পুক্রগণ। 
| বিবাহ করিতে তারে করে আকুগ্চন | 
নে নবার হতে আমি তোমারে এখন । 
তনয়ার যোগ্য পাত্র ভাবিরে নন্দন+' ॥ 

। কুমার কহিল ভূপ কর অবধাঁন | 
। বথেঞ্ঠ রেখেছ তুমি আমার লন্জান ॥ 
কিন্ত এই বিবেচন। হয় মম মনে | 

। তব কন্যা দেহ তব বঞ্জাতীয় জনে || 
| মামলাদির কোন এক রাজার কুমার |' 
আম। চেয়ে যোগ্যপাত্র তোমার কন্যার 

 কুপ্ধরাপা রাজা বলে ইহা না হইবে। 
। আমার কন্যাকে তুমি বিবাহ করিবে । 
৷ ষদি মম বাকা তুমি ন] কর হেলন। 
তব পক্ষে মঙ্গল ন1 হবে কদাচন” ॥ 

| ও 
ূ কুমার ভাবিল যদি ন| করি স্বীকার । 
তবে রাজ বধিবেক জীবন আনার ॥ 

| এত ভাবি তার বাক্যে লম্মত হইল । 
| কুক্ধ,বাঁসা নন্দিনীরে বিবাহ করিল ॥ 
| উত্তম কুক্ধ,র মুখী ছিল সে কামিনী। 
সে দেশের সবাকার মানস মোহিনী | 
কিন্ত কুমারের পক্ষে মেকাল হইল | 
কোনমতে কুমারের মনোজ্ঞ! নহি | 
মানব হইয়। দেখি বিকৃতি মুরতি। 

কুক্ধ,রী বিহারে বল কার হয় রতি ॥ 
যত ভালবাল1 কন্য। করয়ে গ্রকশ। 
কুমারের মনে হয় তবহ হুতাস | 
কুমারের ভাগ্য অতি অনুকুল ডিল। 
অচিরে রমণী তার বিনাশ পাইল | 

এপ রাক্ষসী হতে নিক্ তি পাইয়া 
রাজার কুমার হৈল আনন্দিত হিয়া | 
দেশের ব্যভার কিন্ত শুনিল ষখন। 
কাঞ্ মূর্তি গ্রায় হৈল রাজার নন্দন 1 
সে দেশের পুর্ব(পর আছে বাবহার | 
রমণী মরিলে পতি সঙ্গে যায় তার 
পতির নিধন হৈলে নারীর তেমন 
জীবাতে কুতান্ত পুরে করয়ে গমন ॥ 
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অতি ক্ষুদ্র প্রজাবধি রাজ যেইজন | 
সবাঁকার এই দশা নিশ্টয় মরণ | 
স্বৃতা দিবা তাহার! না ভাঁবে অমঙ্গল | 
শুভদ্দিন ভাঁবে তারে তাহারা কল ॥ 

কেহ নাহি শোক অশ্রু করয়ে পতন । 

সেদিন কেহ না থাঁকে অসস্তষ্ট মন | 
অস্তাক্টি ক্রিয়াতে যার! করয়ে গমন | 

নৃত্য গীত বাঁদ্য মগ্ন থাকে অনুক্ষণ | 

্ত্রীপুরুষ উভয়েতে একত্রে মিলিয়া। 
করয়ে উৎসব নাঁনা উল্লাসে মাতিয়া ] 

এই কুসম্গাদ শুনি রাজার কুমার । 

হ্বীবন থাকিতে তার দেহ শবাকার ॥ 

মরণ অধিক'ক্লেশ ভইল অন্তরে | 

'অনিমিক নয়নেতে বাম্প বারি ঝরে ॥ 

বিফল হইল তাঁর সন্ভাপ রোদন] 

সকলেতে অত্র কার্যে কৈল আয়োজন 

শবের সিন্দুক এক আনিয়া সত্বরে | 

পুরিল তাহার মধ্যে কন) আর বরে ॥ 

এক জলপাত্র আর রুটি কতিপয় | 

সকলে মিলিয়া তার মধ্যেতে রাখয়। 

শবেব দিন্দক শিরে করিয়। বহন! 

নগরের প্রান্তে সবে কৈল আগমন | 

প্রশস্ত বিবর এক তখাষ আছিল । 

গ্ত মুখ হতে এক পাষাণ তুলিল ॥ 

প্রথমেতে নুপঞ্জায় রজ্জ,তে বা্ষিয়া। 

প্রকাণ্ড বিবর মধ্যে দিল ফেলাইযা | 

তদন্তর নগরশ্ম পুরুষ রমণী । 

সবে সেই স্কানে ভঈলেক দুইশ্রেণী] 
গ্রথম শ্রেণীতে রহে যবা যে সকল । 

তাঁহাদের সহ যত্র রনণী মণ্ডন | 

দ্বিতীয় গ্রেণীতে নব বিবাহিত যাঁরা । 

 শ্রণীমত মনে সুখে দীড়াইল তারা ॥ 
+থম শ্রেণীস্থ যত নাগর নাগরী। 

টীপুরুষ পরন্পর করে করে ধরি! 

নয় উক্ত গীত ভারা গাইয়৷ গাঁইয়া | 

টীচিতে লাগিল কত মোহাগ করিয়া | 

গীত | 

পপ্রেমিকজনের হেথ1 প্রণয় শুঙ্খথল 
অবিচ্ছেদে নিরন্তর থাকয়ে কেবল | 
যখন বিবাহ বরে, উভয়ে মিলন করে, 
দিবা করি পরম্পরে, অন্তরে হয়ে সরল | 

উভয়ে একত্রে রব, সুখদুখ সব সব, 

মরণে ন] তিন্ন হব, অন্তরে রূব অচল” ॥ 

নন বিবাহিত যত যুবক যুবতী | 

করে ধরি পরম্পরে নৃতা করে তথি | 
নায়িক1 নায়ক কর করেতে ধরিয়া । 
এই গান করে ভারা আনন্দে মাতিয়া। | 

ৃ গীত | 

ভবন ভেবন! কান্ত আমার মরণে। 
আমিও মরিব প্রাণ তোমার মরণে | 
উভয়েতে পরম্পরে, বদ্ধ থাকি প্রেম 
ডোরে, মনের সরলাচারে, থাকিব প্রেম 

ূ সাধনে ”| 
! যতই তাদের গীত করছে শ্রবণ 
ততই কুঠিত হয় কুমারের মন | 
ৰ গীত নাট তাঁহারা তজিয়া তদস্তর 
কুমারে ফেলিয়। দিল গহ্বর ভিতর | 
গহ্বগ্ের মুখে এক শিলা চাপাইয়া | 

। স্বপ্ব স্তানে তার মবে আইল চলিয়া] 
| স্বতার ভবনে শিয়া বাজার নন্দন | 

। ঈত্বরে স্মরিয়া বছ করিল রোদন | 

*ওহে জগন্নাথ বিভু করুণা নিধাঁন। 
৷ অগতির গতি তুমি দীনে দয়াবান | 
| এই কি তোমার মনে ছিল জগন্নাথ । 
একপ সন্কটে মোরে করিবে নিপাত ॥ 
যেজন তোমারে নিত্য করয়ে স্মরণ । 

৷ করে কোরাণের পাঠ হয়ে নিষ্ভমন | 
| তারে কি ছুর্গতি দেওয়া উচিত তোমার 
| হেন বিসস্কটে ফেলি করিতে সহার | 
৷ তবোদ্দেশে মহোৎসর্গ জনক করিল । 
৷ তাহার উচিত ফল এই কি ফলিল 1 
এই ভন প্রার্থনা কি শুনিলে তাহার | 

মরণের হস্তে মোরে দিতে পবস্কাবঃ | 
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এতবলি কুমার তামিল আখি জলে । 
শোক সিন্ধু উথলিল বিষাদ হিল্পলে | 

মোরে বিভাকর যদি রাজার নন্দন | 
এ স্থান হইতে তবে পাইবে মোচন || 

তথাপি জীবন আঁশা ত্যাগ ন| করিয়া । | ষদ্যপি করহে তুমি এই অঙ্গীকার 
সিন্দুক হইতে তথ! বাহির হইয়া | 
দুই চাঁরি পদ করি চলিতে লাগিল | 
হটাৎ আলোক এক দেখিতে পাইল ॥ 
আলোক হেরিয়। তার ভরস]| জন্মিল। 
আলোকের অনু রি তথায় চলিল | 
নিকট হইয়ে তথা দরশন করে। 
বর্তিকা জলিছে এক রমণীর করে ॥ 
কুমারের পদ শব্দ করিয়! শ্রবণ | 
রমণী নির্বাণ করে বন্তিকা তখন |] 
পুনর্ববার অন্ধকার করি দরশন। 
কুমার ভ্রীবন আশা ত্যজিয়া তখন ॥ 
বলেকি ছন্মিল ভ্রম অন্তরে এখন | 

আল হেরিলাম বুঝি ভ্রমের কারণ ! 

শোকেতে সম্তপ্ত চিত্ত হয়েছে আমার | 

তাই এক দেখে আমি মনে ভাবি আর | 
এ 'আালোক স্বপন সন্দেহ নাহি তাঁর। 

আর এ জীবন আশ রথায় আমার | 
প্রনর্বার সুর্য) কি করিব দরশন ! 
নিশ্চয় রুতান্ত পুরে আমার গমন | 
চির অন্ধকাঁবে আমি থাকিৰ এখন। 

তবে জেনে] নাহি কিছু ভাঁবন! তোমার» 
নবপজ কহিল তবে শুনলে অঙ্গনে । 
এ বিষয় অঙ্গীকার করিব কেমনে || 
এ বড় কঠিন বটে আমার পক্ষেতে। * 
হেন ছুর্গতিতে মরা নববয়সেতে | 
এলব যাতন1 আমি স্বীকার করিব। 
বরঞ্চ আপন স্বৃতা আপনি সহিব || 
কিন্ত যদি হয় তব কুকর বদন। 
বিবাহ করিতে না পারিব কদাচন || 
কামিনী কহিল শুন রাজার নন্দন। 
সাম সাউসআঁমি নহি যে কদাচন” || 
চতুর্দশ বর্ধ বয় নবীন ফৌবন। 
শঙ্কা না হইবে মম হেরিলে বদন ॥ 
এতরলি কামিনী বর্তিক। জালাইল। 
রাজপুঁজ তার বপ দেখিতে পাইল ॥ 
শারদ চন্মা মম সহান্া বদন | 

| বিদুৎ বরণী বামা নয়ন রঞ্জন | 

মোহিত হইয়! পে রাজার কুমার। 
বিধাতি। আমার ভাগ্যে লিখেছে এমন | | কামিনীরে কহে প্রিয়ে কহ সমাচার ॥ 
ওহে মহাঁরাজ্জ কাঁরজিম. অধিপতি! 

খায় করিলে তুমি আমার উৎপতি | 
মম দরশন আশ ত্যগিয়া এখন | 
নিরস্তর মনোঢুংখে করহ রোদন | 

স্ববির বয়সে তব শ্ুখের কারণ | 
আঁর না হইবে এই অভাগ! নন্দন | 

এইবপ যখন সে বলিতে লাগিল। 
হেন কালে এই শব্ধ শুনিতে পাইল || 
« ওহে যুবরাজ ধৈর্য্য ধর তুমি মনে | 
হলেন প্রসন্ন বিধি তোমার রক্ষণে | 
যখন কারজিম ভূপজনক তোমার | 

মনে কর পার হৈলে স্বৃত্যু পাবাবার | 
অসার ভাঁবিয়। তৃষি হৈওন1 অসার । 
এখনি করিব আমি তোমার উদ্ধার |! 

অপূর্ব মাধুরী তব অতি চমৎকার ৷ 
কেমনে হইল হেথা! গমন তোমার |' 
দেব কি কিন্নরী তুমি হইবে অঙ্দরী ! 
মানবী দানবী পরী কিন্বা বিদ্যাধরী | 
এনাহলে হেনবাঁকা কেমনে কহিবে | 

এস্থান হইতে মোরে উদ্ধার করিবে | 
অতএব কপাকরি দেহ পরিচয়! 
কাহার তন্থজ1 ভুমি কোথায় আলয়] 
(বালাবলে) “আমি,নাথপরিজাতি নই 
মানবী তোমারে মত স্বৰপেতে কই ॥ 
জার জিয়1-অধীশ্বর জনক আমার । 
দ্িলারাঁম নাম মম তনয়া তাহার || 

আমার বৃত্তান্ত পরে বলিব তোঁমাঁয়। 
এক্ষণে সংক্ষেপে কিছু কহি পরিচয় ॥ 
ঝড়ের দ্বারাতে আমি সাগরে পড়িয়া । 
এই উপদ্ধীপে আদি তরঙ্গে ভালিয়া | 
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জনেক সাঁমসাউ বাদি আঁমারে দেখিল 
বলেতে জামারে সেই বিবাহ করিগ ॥ 
প্রাণের মমতা করি কি কহিব আর । 

'সগতা! স্বামীত্তে তারে কারনু স্বীকার ॥ 

আমাদের বিবাহের ছুই দিন পরে! 
যাইল আমার পতি ক্বতাস্ত নগরে ॥ 
দেশের ব্যভারমতে আমারে লইয়| । 
পতিনহ এই গর্তে দিল ফেলাইয়! || 

সিন্দুকে গ্রবেশ পুর্বে মন্্রণ। করিয়া । 
লয়েছিনু কয় দ্রব্য বস্ত্রে লুকাইয়] | 

মোমবাতি চকমকী শিপ! দেয়াকাটি। 

'আলো। হেতু লয়েছিন করি পরিপাটি ॥ 

যখন দ্বেখিন্ু তার আমারে ফেলিয়। 

গঞ্রের মুখে দিল শিল। চাঁপাইয়। | 
সিন্দুক হইতে আমি বাহির হইন্ু। 
আগুণ তুলিয়। দেই বাতি জ্বালাইনু ॥ 

নাছিল কিঞ্চিৎ ভয় আমার অস্তরে। 
যেন কেহ সেই স্থানে আশ্বামিল মোরে | 
দন্মখেতে পথ এক হইল লোকন | 

ঈশ্বৰে স্মরিয়। আমি করিন্ু গমন || 

যেতে২ চারিদিগে করি দরশন। 

পড়েয়াছে ভয়ানক দ্রব্য অথগণন || 

তথাহতে শত পদ বাইতে না যেতে! 

শ্বেতবর্ণ শিল। এক দেখে দন্মগখেতে ॥ 
যখন তাহার আমি নিকটে পৌছিনু । 
মম নাম খোদাভাতে দেখিতে পাইন ॥ 

অতএব রাজ পু এশ নমসনে। 
সেই শিল। আছে বথ। যাই দুইজনে | 

এতবলি বাতি দিয়া কুমারের হাতে। 

চার্বরঙ্গী চলিল তার পশ্চাতে২ ॥ 

যখন দুজনে তার নিকট পৌছিল। 
প্রস্তরে যা লেখা আছে দেখিতে পাইল 
কাঁরজিম দেশের রাজ। তাহার নন্দন | 

জর জিয়া! ভূপতির তনয়। যখন | 

এই স্থানে উভয়ে করিলে আগমন । 
দেহে যদি করে এই শিল। উত্তোলন ॥ 

নিময়েতে সোপান এক দেখিতে পাইবে 

তাঁহ। বিষ্বা তার তার নিচেতে যাইবে 
বাইলে পরম নুখ পাইৰে দুজনে | 
_পশশ পক জেল সখী তবে মনে! 

তুরকীয় ইতিহাস 

যখন কুমার এই কিখন পড়িল 
মনেতে সংশয় হতে ভাবিতে লাগিল | 
কুমারীর প্রতি মেই কহিল তখন | 
কেমনে এ শিল। মোর করি উত্তোলন | 
শত জন মানুষে নাড়িতে নারে যাহা । 
কেমনে তুলিৰ বল দুইজনে তাহা 
কুমারী কহিল নাথ ভাঁবন। কি তার । 
চে্তাঁ করি তুমি দেখ দেখি একবার | 
ভরন। হতেছে হেন. আমার মনেন্ছে | 

কুতকার্ধ্য হৰ মোর। এই বিষয়েতে ॥ 
অনুকুল বিধি বুঝি হলেন এখন | 
নতুবঝ হতেছে কেন সাহম এমন | 
কুমার কুমারী বাক্যে আশা পাইয়1! 
বিভূ ল্দরি মেই শিলা তুলিলেক গিয়া | 
পাতর হইল শোল!ম্পশনে তাহার! 
দেখিয়া কুমার মনে ভাবে চমৎকার | 
তদ্ন্তর শিড়ী তারা দেখিতে পাইল। 
দুইজনে তাহা দিয়। নিচেতে চলিল | 
সেই শিড়ী দিয়া ক্রমে চলিতে | 
উত্তম প্রান্তর এক পাঁইল দেখিতে | 
নদী এক দেখে তথা অতি মনোহর 
তরণী ভাসিছে এক তাহার উপর॥ 
হালী পাঁলী কেরোয়াল নাহিক তাহাতে 
নাবিক মাস্তর নাই ভাপিছে জলেতে |] 
ইহা। দেখি মনে মনে ভাবে দুইজম। 
ঈশ্বরের লীল। ইহ] অকথ্য কথন ॥ 
আমাদের প্রতি বিভূ হয়ে কপাবান | 
অলৌকিক ক্রিয়া এক কৈল! সমাধাঁন | 
দেখিয়। জুর্যের মুখ সুখী তইজন | 
পরমেশে ধন্যবাদ কারল তখন | 
নিয়ে উভয়ে করি তরী আরোহণ 
শ্রোতক্তী আজোতে যায় ভাবিয়া তখন ॥ 
তটিণী বাহিয়া ত।রা ক্রমেতে চলিল | 
অগ্রশত্ত নদী ক্রমে দেখিতে পাইল ॥ 
তইপার্থে গিরি ছুই রয়েছে তাঙ্কাব । 
লেই হেতু নাহি তথ] নদীর বিস্তাৰ ॥ 
এমত স্থানেতে তারা ক্রমেতে পৌছ।4 
চন্দ্র সুর্য কিছু নাহি দেখিবারে পাম ॥ 
পর্বত উভয়ু শৃ হইয়া মিলিত। 
আন্গোকের আগমন করেছে রহিত | 



' তুরকীয় ই.তহাস। 

একবার উঠে তাঁর! চড়ার কাঁছেতে। 
আর বার দদীশ্রোতে যায় পাতালেতে ॥ 
এই কপ বিঘটন নিরখি তথা য়। 
কুমার কুমারী তাজে জীবন আশায় ॥ 

,ভয়াকুল সম্ক,ল হইয়া অতি মনে! 
স্মরিতে লাগিল সেই পরম কারণে ॥ 
ঈশ্বর দোহার স্ব শ্রবণ করিল | 
নিরাপদে নদী তীরে দৌহে উত্তরিল | 
পেয়েস্থল পায় বল ভরলা অন্তরে । 
মভক্তি মানলে দোঁহে জগদীশে স্মরে |] 

জলেহতে স্থলে উঠে বিশ্রাম কারণ । 
নিকটে নিলয় তারা করে অন্বেষণ ॥ 
ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতে২। 
দরেতে প্রানাদ এক পাইল দেখিতে | 
পর্বত প্রমাণ হবে উচ্চত1 তাহার | 
শুভময় দীগুময় গুশেজ আকার | 
সেই দিকে ঢুইজনে চলিল ত্ুরিত। 
গুদ্বেজের নিকটেতে হৈল'উপনীত ॥ 
নিকটে যাইয়। তাঁর করে দরশন | 
মনোহর পুরী নেই অপূর্ব শোভন | 
সম্মখে গোপুব এক চমতকার অতি। 
সুচিত্র বিচিত্র কত চিত্রিত মুরতি | 
াঁডুগির মন্ত্র নান। আরব্া অঙ্ষবে | 
শ্বানে২ লিখিত রয়েছে পরে ॥ 
সুবর্ণ অক্ষরে দেই ফটক উচ্চেতে | 
নিয় উক্ত বিষয় লিখিত আছে তাতে ॥ 
*“ যে কেহ আমিতে "হথ করহ বাসন 
কদাচ ইহার মধ্য প্রবেশ করনা ॥ 
যাবদন্ত পদ. এক জান্ত না যারিবে | 
তাবহ ইহার মধ্যে আসিতে নারিবে। 

এঈ লেখা পড়ি দোঁহে হইল বিকল | 
মনের ভরসা আশা হইল নিষ্ফল | 
দিলারাম বলে গ্রির কিকব বিশেষ | 
আঁশাছিল মনে পুর করিব গ্রবেশ | 
কিন্ত সেবিফল আশ! হইল আমার। 

নিত 

| কুমার কহিল শ্রিয়ে কিকব গোচরে। - 
দেখিতে বাসনাছিল আমার অন্তরে | 
কিন্তু আনাঁদের চেষ্ট1 হইবে বিফল। 
। প্রবেশ করিতে ইথে নাহি ধরি বল ॥ 
গোপুর উপরে লেখ! যে সব অক্ষর 
আমাদের চেষ্টাসব করিবে অন্তর [ 
কি জানি ঢচ.কিলে পাছে বিপদে পড়িব। 

| অবশেষে বিদেশে পরাণ হারাইব ॥ 
কুমারী কহিল, শুনি রাজার নন্দনে | 
এস মোর! নদীকুলে বসিগে দুজনে | 
ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া তণোপরে। 

| বিবেচনা ইহার করিব তার পরে ॥ 
 এতবলি নদীর পুলিনে ভুইজনে। 
 বিশ্বামার্ধে দৌছে উপবিষ্ট তণাসনে | 
| কুমার কুমারী প্রতি কহিছে তখন । 
অনুগ্রহ করি বল তববিবরণ ॥ 
শরবণে বাসন বড় হয়েছে আমার 
তুষ্ট কর রাজসুত| বিয়! বিস্তার | 

3 

(দিলারাম কহে )»শুন রাজার কুমার 
জরবজয়া পতি আমি কুমারী তাঁহার । 
ভাল বাদিতেন পিতা আমারে অস্তরে । 
রখিতেন অবিরত নয়ন গোচরে ॥ 
৷ যন্ত্র করি বিদ।া শিক্ষ| দিলেন আনায়! 
 ক্রমেতে বাঁ ঘাত1 হই তাহার কপায় ॥ 
| আমাদের বংশে এক রাজারকুমার। 
মধ্যে আশিত সে সাক্ষাতে আমার | 
জনকের অনুমতি ছিল তাঁর প্রতি 
দেখিতে আমিতমোরে প্রীতিপেয়ে অতি 
ক্রমে তার ভালবাসা জামাতে জন্মিল। 

৷ প্রাণের লহিত ভাল বাঁদিতে লাগি! 
ূ আমিও তাহার শুনি প্রণয় বচন। 
হইল আমার মন করিতে ফতন |! 

। উভয়ে একধপে বে হতেছে মিলন 1 
হেনকালে শুন এক দৈবের লিখন || 
রাজমন্ত্রী এক জ্রন অতি বিচক্ষণ | 

অকস্মাৎ উপনীত পিতার মদন | 
আয়া লচিব কহে জনকে এ বাণী। 

- শী পীরে শী 

গোপুর প্রবেশ করে সাধ্য আছে কার॥ । মম আগমন বার্তী। শুন ক্ষৌণীপানি ॥ 



১১৪ | তুরকায় হাতহাল। 

তব তনয়ার শুনি বপ গুণ অতি। কহিল আমারে,ষদি বিভাকর মোরে | 
বিবাহ করিতে বাঞ্চে মম নরপতি | তবেত রাখিব নহে বিনাশিব তোরে || 

এই পত্র তোমারে লিখেছে নরেশ্বর। | হইল অন্তরে ভয় মরণ কারণ । 
এত বলি পত্র দিল পিতার গোচর 1 করিলাম সেইজনে পতিত্বে বরণ | 
পত্র পড়ি জনকের হইল মনন। কিন্ত তার কুক'রানা করি দরশন! 
আমাকে সে ভূপতিরে করিতে অর্পণ | : আমার হইল যেন ভীবীতে মরণ || 
মন্ত্রী সহ মে(রে পাঠাইতে নরেশ্বর | ভালবামা দূরে থাক দেখে ভয় হয়। 

উদ্ঘাগ করিল তার হইয়া তৎপর1| | ধঘণায় লজ্জায় মরি হুঃখ নাহি সয় |। 
মম প্রিয় নায়ক মে রাজার কুমার | আমারে করিয়। বিভা দুই দ্রিন পর।' 
ঢুঃখিত হইল শুনি এই সমাচার | রোগেতে পীভিত্হৈল তার কলেবর | 

আমার সহিত দেখা করিতে আইল : পরে বহু ক্লেশ ভোগ করিয়া সেজন। 
দ্ুনয়নে বাম্প বারি বহিতে লাগিল | গত কল্য হইয়াছে তাঁহার মরণ | 
তাহার নির্ধেদশোক হইল এনন | হেনকালে রাজ পুল্র কুনারীকে কয়। 

সাবধানে রাজজ্ুত। থাক এ সময়।। 

। তোমার শরীরে দেখি ককর্ট ভীষণ । 

করিলাম তার শোকে বিপুল রোদন | | দংশন করিলে হবে তোমার মরণ ॥ 

তাহার উপরে মন ছিল যে আমার! . এত শুনি রাজপুশ্রী শিহরি উঠিল। 

আমারে দেখিয়া তনু তান্সিল তখন | ূ 

| 

ূ 
আমার রোদনে হৈল প্রতীত নবার। ৰ সশক্কায় নাভি বন্ধ নত্তবরে ঝাড়িল || 

ৰ 
] 

| 
] 

তাহাবু মরণে প্রাণ হইল এমন | 

তদস্তে জনক মোরে বু প্রবোধিল |; যেমন কর্কট সেই ভূমেতে পড়িল " 
সেই মে সচিব সহ মোরে পাঠাইল 1] : রাজপুভ্র পদে চাঁপি বিনাশ করিল ॥ 
মন্ত্রী সহ তরি পৰে করি আরোহণ । 

সমুদ্র তরঙ্গে যাই বাহিয়া তখন || 
দৈবে আম। সবাকারে বিধি বিড়ম্িল | 
অকন্মাৎ মাহা ঝড় বহিতে লাগিল || 
সাগরে তরঙ্গ উঠে পর্বত সমান | 

| কুমার কট যদি করিল নিধন 
রাজধানী মধ্যে শব্দ হইল তীষণ || 

। অমনি সে ফটকের কবাট খুলিল। 

নিরখিয়! সকলের উড়িল পরাণ || দেখিয়। দুজনে মনে বিস্ময় হইল | 

তাল জীবন আঁশ1 নাবিক নকলে] | পরম্পর্ মনে এই করিল নিশ্চয়! 
তরণী হইল ভগ্ন পড়ি সিন্ধু জলে | | এই অষ্টপদ্ জন্ত নাহিক সংশয়! 
তরঙ্গে ভানিয় তরি ক্রমেতে আইল | ; আনন্দ সাগরে দৌহে হইয়া মগন| 

সামসাঁউ উপদ্বীপ কুলেতে লাগিল 1 | পুরী নধ্যে প্রবেশ করিল সেইক্ষণ | 
ূ প্রথমে দেখিল এক আরাম উত্তম | 

৷ নানাফল ফুলে ধরে শোভ। মনোরম 1] 
»আমাদের দুর্দশার সমাচার পেয়ে ূ ফল ভার তরু মৰ আছে অবনত। 

সামপাউ বাসি সব আইল তথা ধেয়ে ।। ! পরিপক্ক ফল তাহে শোভ।1 করে কত!। 

মন্ত্রী সহ মোসবারে আক্রম করিল ক্ষুধা শান্তি হেতু ফল করিতে চয়ন! 

মোসবাঁর এক গুহ নিরুদ্ধ করিল। ঢুইজনে আরাঁমেতে করিল গমন 11 
আমাদের লোক সৰ করিয়া ভক্ষণ | নিকটস্থ হয়ে তারা হইল বিস্ময়। 

অবশেষে মন্ত্রী বরে করিল নিধন || ফল নহে সে সকল কনক নিচয় ! 

সামসাঁউ উপঘ্বীপ বাদি এক জন॥ বাগানের মধ্যে এক দিব্য নরোবর | 
দৈবে আঁম| প্রতি তার হইল মনন 11 | সুনিষ্মল বারি তাঁর দেখিতে সুন্দর || 



হুরকীয় ইতিহাস! 
ভাঁর নিচে নানা বিধ রয়েছে রতন । 
গ্রভায় করয়ে ভাঁলো এতিন ভূবন ॥ 
ঢুইভনে উদ্যান করিয়া দরখন | 
শুশ্বে্জের মন্নিকটে করিল গমন 
পন্দত প্রমাণ উচ্চ স্ফটিকে নিশ্মিত | 
মণিময় দীপ্তময় আছে.এরসাবিত | 
ইতস্ততঃ সেঈ স্থানে করিয়া ভ্রমণ | 
আন প্রাণী তথায় না তৈল দরশনম 
যেই গুভে প্রবেশ করয়ে দুইজন | 
সে গে দেখে নানা অম্নুলা রতন ॥ 
কোন শবে সুবর্ণ রয়েছে শারে২ | 
মণি চুনি গুবাল মুঝুভা কোন দরে ॥ 
রজতের দ্বার এক তেরি তদন্ত । 
খলি দোহে প্রবেশিল তাঁভার ভিতর | 
সেই গভ মধ ছিন নর একভান। 
গ্1৮)ন বয়স তার দেখিতে ভীবণ | 
কনকের সিংভামনে বলিঝা সেজন | 
রতন মুকুট কবে শিবেতে শোন ॥ 
শুভ্রবর্ণ দাঁড়ি ভার ভূলে পড়েছে! 
ছয় গাঠি কেখ মাত্র তাঁভে লগ্ন আছে ॥ 

১০৫ 

আমার আঁএমে দোষে থাক নিরভ্তর | 
সর্বদা থাকিবে সুখে প্রফুল্ অন্তর | 
যখন রাজার বংশা তোমরা ভ্রজনে | 
পালন করিব আমি পবম যতনে | 
চিরকাল মম মহ থাঁক এইস্থানে 

মরণের ভগ বন্ত নাধিক এখানে || 
স্বর অধীন হয় অখিল সংলার। 

কিন্ত নে ম্বতু'র নাহি হেথা অধিকার] 
গুর়েতে ছিলান আমি চীন-অধিপতি। 
তজার ধিোকে করি এখানে বমতি | 
আমার বয়মকত কর অন্মান। 
মম নখ তাহার পাইবে পরিমাণ || দত দের ঘারা করি এ পুরী নিম্মাণ 
তনবধি এইস্তানে করি অবস্থান | 

 ইদ্দদোল বিদ্যায় আমার অধিকার | 

ছয় গাছি গোপ ভার উভয় গাঁশ্সেতে। 
দাড়ির নিচেতে বৃত্ত আছে বিশেদেতে | 
অঙ্গ নতে নখ মেন খোন্ঞাব লনান | 
তার বয়দের নাকি হয় পরিমাণ ॥ 

বির. নয়নে দৌোহে করি বিলোকিন 
সিঙা।সল, “কেবা 5ও ভোঁমর। ঢুকন?,, 
(রারপুত্র কতিল ) "* শুনহ পরিচয় । 
আমি হই কারিম. রাঙা তনয় | 
আমার নঙ্গিনী এই বীনা কামিনী | 
জরজিয়া নগরাধীশ্বরের নন্দিনী | 
ভুর্জিয়। অশেষ ক্লেন, শুন মগাশয় | 
অবশেষ আপিয়াছি তোমার আশ্রয় | 
শুণিগে দোহার দর্দশার বিবরণ | 
আমাদের রক্ষণেতে হবে ভব মন] 
যেকাঁলে আপনি ইচ্ছা! করিবে শরবণে | 
সই কালে কৰ মোরা তোমার সদনে,,| 
তব বলে) “ ভয়নাহি তোমা দৌহাকার 
স্বাদিগে দেখি মন লন্ঈ আনার | 

কিন্তু অন্যন ভে 

৮১৯৮ সগ ৯৮ ভাকে অনুগত যত দৈতোরা আমার | 
যখন যাডারে নেই করি অন্মতি ॥ 
পালয়ে আনার আজ্ঞা মভ দৈতাপতি |] 
নভত্র ব্সর সামি আছি এইস্থানে | 
আমার সন্ধান হেথা কেহ হাহি জানে 
পদার্ঁবেভাব শিলা ধরে যেই গণ | 
তার এতে আমি আছি যেলিগণ | 
চোশিষে হেনে শিলার প্রভাব এমন | 
নতক]ন মাধকরি পরিৰ জীবন | 
বএক পিংশঙি ব'থাকভ ভেথায়। 
সেভ |7দ| নিখাইিব ভোমা পোভাকাযু ॥ 
অমৰ হউন| হেথা থাকিবে দুগনে | 

মরণের ভয় কিছু না থাকিবে হনে ॥ 
. আমার গুসঙ্গ শুনি হউবে বিস্ময় | 
 ইজাতে আমার মনে না য় নংশয় | 
নভা উভ1, শিলা! গ৭ দানে খেইভন | 

ঈ1ভাবিক শ্বহ্য তার নাভযুকখন ]  * 

সেই তয়। 
০০০০ শী 

ও) 

' আগ্রাদাতে মার কিম্বা অগিতে দয়] 
' এ সব বিপদ ভতে উদ্ধার কারণে 

1 

€ 

1 

তাঁভাঁর উচিত হয় থাকিতে নিউনে |) 
গভন কাননে করি নিবাস নিশ্মাণ | 
আজসার করি আমি কবিভানগান [ 

 এখানেতে নিরাপদে আছি চিবাপল্। 
সস 

লও দিতি হা! ১ সচল শি পিস ২ কি লাগা ০০ * 
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হিংস| কি অকুয়। আপিঞ্সামায় আঁগারে কেবল আপন মুখ করিয়া ব্যাদান। 

মম নিপক্ষতা কেহ করিতে নাপাঙ্ধে ॥ 

দেখেছ যে মন্ত্র লেখা ফটক উপর। 
কাঁর সাধ্য প্রবেশিতে ইহার ভিতর ॥ 
চোর কি ডাকাত কেহ নাপারে আসিতে 
কাহারে নাহিক সাধ্য ইথে গ্রবেশিতে | 

হাজারাষ্টপদ ভ্রত্ত করিলে নিধন। 
তবু প্রবেশিতে নারে জানিবে কারণ | 
যে কেহ কনক্কট বিছ1 করিবে নিধন | 
কদাচ ধম্মাকা কভু নহে সেইজন ] 
যদাপি মে জন হেথ1 করে প্রাণপণ | 
ফটকের দ্বার নাহি হয় উদঘাটন,, 1 
এবপে চীনাধিপতি করিলে বর্ণন | 
কুমার, কুমারী, হয় সম্তোবিত মন ॥ 
রদ্ধরীজ সতবানে থাকিতে তথায়। 
প্রত্থিজ্ঞা1! করিল হষ্টচিত্তে দুজনায় | 
অনন্তর চীনেশ্বর সসন্তষ্ঠ চিতে | 
কুমারী, কুমারে কহে ভোজন করিতে ॥ 
নে গৃহে অপূর্ব দুই ছিল প্রশ্রবণ। 
অপূর্ণ মাধুরী তার কে করে বর্ণন | 
এক হতে অনিবার সুরা গমধুর ! 
নির্গত হইয়া পড়ে ধরায় প্রচুর | 
স্রবর্ণের পাত্রে পড়ি ক্রম স্থিত হয়! 

পরম অন্তত মেই রম্য অতিশয় ॥ 
আর হতে দুপ্ধরাশী হইয়। উদ্ভুত । 
অুষ্ধাদ সুখাদায তাহে হতেছে প্রস্তত॥ 

সাজাতে ভোজের মেজ, দৈত্য তিনজনে 
চীনরাজ 'অনুজ্ঞ। করিল মেইক্ষণে | 

পাইয়। রাজার আজ্ঞ। দৈত্য তিনজন | 

গেঞ্জের উপরে রাখে তিন আবরণ ॥ 

তিনখান স্বর্ণ থাল অতি মনোহর | 

খাদা সহ সাঁ্ভাইল তাহার উপর ॥ 

কুমার, কুমারী, দৌহে হয়ে ফুল্লমন। 

উপাদেয় খারা সুখে করিল ভোজন ॥ 
স্ষটিকের পাণপাত্রে সুর! পূর্ণ করে! 
ফ্রীনক দানব দেয় উভয়ের করে | 
স্আসনাঁর দীর্ঘ নখ হেতু চীনপতি ৷ 

৷ দৈত্যহস্ত দত্ত দ্রবা উর্ধ মুখে খাঁন। 
তাহার সেবায় যেই দৈত্য যৃক্ত ছিল । 
বালকের মত তারে খাওয়াইয়। দিল | 
ভোজনের অবসানে চীন-অধিপতি | 
যুবক, যুবতী, প্রতি কহেন ভারতী ॥ 
«“ তোমাদের বিবরণ করহ জ্ঞাপন | 
শুনিতে উৎসুক বড় হৈল মম মন» | 
তাহারাও করিয়! পের সমাদর ! 
আদি অন্ত দমাঁচার করিল গোচর | 
তাহাদের বিবরণ করিয়া! শব | 

। শ্রিয়ভাষে ন্বপ করে সান্ত,না তখন ॥ 
« গত বিষয়ের আর কিসের শোচন। 
তোমাদের দুঃখ শেষ হঈল এখন | 
এক্ষণেতে সুখবোধ কর মনে মনে। 

৷ ঘুচিস অশুভরাশী শ্তভ আগমনে | 
উভয়ে সুন্দর অতি যৌবন বয়ন! 

। এই স্থানে রহ আচবিয় প্রেম রন | 
 পরম্পর যোগ্য হইয়াছ দুইজন | 
বিবাহ নির্বদ্ধে কর গ্রণয় বরণ,, | 
টীনাধিরাজের শুনি এপ বচন। 

৷ উভয়ে সম্মত তাহে হইল তখন | 
৷ বিশেষতঃ উভয়ের চিল অঙ্গীকার । 
করিতে বানন। িদ্ধি মানন দোহার ॥ 

। আর তাহে ভূগ অনুরোধ লক্ষ্য করে। 

। বিবাহিত তৈল দোহে নূপের গোচরে ॥ 
কুমার, কুমারী, দৌহে বিবাহ করিয়।। 

। পুরায় মনেব দাঁধ তথায় থাকিয়া | 
৷ উভয়ের মনে ছিল এবপ যতন! 
তিল আধ দৌহে ছাড়। ন। হতো কখন 

৷ কিন্ত বদ্ধ তূপতির, অনুগ্রহ বশে । 
। দ্রিবসের একভাগ থাকি তাঁর পাশে ॥ 

৷ বিবিধ প্রসঙ্গে কহি কথা নানামত। 

| রদ্ধরাজে পরিতুষ্ট করিত নদত | 
৷ চীনরাজ তাহাদের তুষ্টির কারণ। 
 কহিতেন নিরন্তর আত্ম বিবরণ | 

ূ এইবপ কিছুকাল ক্রমে হয় ক্ষয় 
কুমারী প্রদবে কাঁলে যুগল তনয়॥ 
| অতি কমনীয় বপ দেখিতে সুন্দর | 

পারি শত ্ার্নে আলতা 1 
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নিরখি নন্দন মুখ সুখী ছুইজন | | 
নিরবের যাতন। দুখ হৈল বিস্মরণ | 
কুমারী, নন্দন হয়ে স্রেভ পৃরঃসর। | 
লালান পালন যহ্ে করে নিরন্তর | 
কিঞ্চিত্বয়ক্ক যবে হইল নন্দন । ূ 
দৈত্য স্থানে পুত্রগণে কৈল সমর্পণ ॥ | 
দানব যতন সহ নন্দন যুগলে। ৃ 
অপুর্ব বিষর শিক্ষা দিল কুতৃহলে |, ; 
ক্রমে হয়বধ বয়ঃ হৈন যুগ স্থত। ূ 
হলজ্ঞান সমন্বিত চরিত আভুত] 

এক দিন জরজ্িয়া রাজ[র নন্দিনী | 
গতির নিকটে কহে ছুখের কাহিনী | 
, শুন প্রাণনাথ'আর কি কব তে।মায়। 
এখানে থাকিতে আর প্রাণ ন[হি চায় | 
নয়নের তপ্ডিকর ছিল মে বিষয়! 
এখন নে সব দেখে বিধ বোধ হয় || 
পুনঃ২ এক বস্ত করিলে দর্শন। ৃর 
তাহার সৌন্দর্য) আর না থাকে তেমন | 
অমর রহিব হেথা এই আশা কৰি। 
নিজ্জন স্থানেতে বঞ্চি দিবস শব্বরী | 
চীনরাঙ্গ যে আধাসে দিল বানস্থান। 
মে আশে দত্ত আর নাহি হয় প্রাণ ॥ 
তাহার যে অলৌকিক কা্ধ্য সমুদয়! 
প্রাচীনত্ব নিবারণে শক্ত কতু নয় ॥ 
নিরস্তর জরাব্যাত্রী কোলেতে বহিয়। | 
একধপ অমর হয়েকিফলবাচিয়া ॥ 
রদ্ধতার যে যেছুঃখ হইল প্রত্যক্ষ! 
চীনবাঞ্জ স্বয়ং ইহাতে উপলক্ষ্য 1 
আরো বলি গ্রাণনাথ করহ শ্রবণ । 
দেখিতে জনকে মম বড় আকুঞ্চন | 
যদি তিনি অদ্যাবধি থাকেন জীবিত। 
আমার বিম্বোগ দুঃখে হবেন দুঃখিত, | 
কারজ্জিম ন্বপজ কহে “ শুন প্রাণেশ্বরি | 
তোমার জীবিতে আমি বড় সাধ করি | 
চির।ল তব গ্ররতি রবে ভালবাম। 
এ স্থানেতে থাক শ্রিয়ে করি এই আশা 
নতুবা আমার মন জানেন ঈথর | ৃ 
পিতার জন্যেভে আমি যেমন কাঁতির |. 
তাহারে পড়িলে মনে চক্ষে বহে বারি । 
মনের সম্তাপ মাত্র মনেতে নিবারি। | 

। 

& 

) 
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কিন্ত কি উপায়ে বল প্রেয়মি এখন । 
| গরজিয়া নগরে দৌঁহে করিব গমন ,, || 
(কুমারী কহিল ) কান্ত !চিন্তা কিতাহার 
অন্যাপি রয়েছে তরী তরঙ্গিণী ধার! 
মোর চারিজনে তাহে কি আরোহণ | 
আপন অতীষ্ট পথে করিব গমন 11 
বদি বিধি আমাদিগে অন্নকুল হন! 
নিরাপদে আজ্মদেশে করিব গমন || 
বিসম বিপদে যিনি উদ্ধার করিয়া । 
শিবাপদে রাখিলেন এ স্থানে লইয়া ॥ 
ধাহার রপায় করি জীবন ধারণ | 
আমাদিগে শিরন্তর করেন রক্ষণ || 
তাহার ল্মরণ করি তরী আধোভিয়া। 
তরঙ্গিণী তরঙ্গেতে যাইব বাহিয়। || 
তরঙ্ষেতে কোন স্থানে ভাপয়। যাইব। 
যাইতে স্বদেশে ওথ|। সন্ধান পাব | 
আমার পিতার রাজ্য পাইব খুমিয।! 

কিন্ত! তব পিতৃরাজ্ো যাইব চলিয়া || 
কুমার কহিল প্রিয়ে কহিলে সঙ্গত। 
তিৰ অভিমত যাহা মম সেই মত |! 
এই স্থান দুই জনে করিয়া বর্জন । 
চল পুল্র সহ করি ক্কন্থানে গমন || 
কিন্ত গ্রিয়ে এক খেদ হতেছে অন্তরে । 
প্রকাশ করিহা বলি তোমার গোচরে | 

' আমর এস্বান প্রিয়ে ত্যজেলে এখন |, 
তাজিবেন ঈীনপতি শোকেতে জীবন ॥ 
পুজ তুঙ্গ্য আমাঁদিগে ভাবেন অন্তরে। 
আমাদের অভাবেতে কিসে ধৈর্য ধরে | 
আরো ত।র মনেং আছে এ বিগাস। 
আমর! করিব ভেথা চিরদিন বাঁপা 
কদাচ আমরা ত্যাগ করিবন| তাবে। 
এ বিশ্বাস আছে তার জদয় আগারে | 
কুমারী কহিল কান্ত করি নিবেদন | 
চল তাঁর স্থানে যাই বিদায় কারণ | 

বিবিধ প্রকারে ভারে প্রবোধ করিঘা। 
আসিব তাহার কাঁছে বিদায় লইয়া 11 
আনো ভারে এই কপে জানাব বিশ্বাস 
গুনশ্চ আলিব মোর! ভাতার নিবাল.. | 
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এই যুক্তি করি দৌহে চলিল তরিত। 
চীনরাঁজ সমীপেতে ভৈল উপনীত | 
বিনয়ে তাঁহার গ্রতি কষে নিবেদন! 
শন মহারাজ্আমা দোহার বচন || 
ভানকের পাদপন্স করিভে দর্শন । 
নিশ্চয় হয়েছে আমা দোহার মনন || 
বজ দিন জৈল ছাড়িয়াছি পিত স্থানি। 
কে কেমন আছে তার নাজানি সন্ধান |! 
তাহারা অপত্ মুখ নাকরি দর্শন | 
শোকেতে সন্তগ্ু চিন্ত আছে অনুক্ষণ || 
অতএব মহারাজ করিহে নিনতি | 
পিতৃ দরশনে দৌতে দেহ অন্বমতি 11 
তাধাদের পাদ পদ্ম করিগা দর্শন | 
কিছু দিন মধ্যে ভেথ| করিব গমন || 
একথা শুশিয়] ভূপ কা'খিয়া আকুল। 
নয়ণের ভালে ভিজে অঙ্গের দুকুল || 
বলে একি নিদাতুণ কথা শুনাইলে। 
আমার হদয়ে যেন শেল প্রভারিলে ॥ 
আমারে ত্যগ্য়! ঠোহে করিবে গমন ] 
কেমনে একাকী আদি পরিব আীবন,, |] 
কুমার কহিল ভূপ করি নিবেদন | 
কিছু দিন জন্য দেহ বিদায় এখন | 
অচিরে করিয়া আমি পিড় সন্তাষণ। 
পুনঃ আপনার পদ করিব দর্শন | 
কুমারী ও সেই বগ কডিল রাগ্চায়। 
কিন্ত রাজা খেদাঁটিত হইল তাঁভায় 1) 
জানণিতেন বিশেষ কপেতে চীনেশ্বর | 
ভঞের মন ভাব করিতে অন্তর || 

যাকে টাননা ক্লেনেছিলেন সকল । 
উভের অদ্দীন্গার হইতে নিক্ষল 1) 
কিশ্খ তিনি শোকাকুল হইছে অতি! 
দোহার বিচ্ের ভাবি খেদাদ্বিত অতি] 
গাণ ভুল্য ভাল বাপিতেন যে ড্রজনে | 
তাদের বিচ্ছেদ জ্বালা মহিবে কেমনে || 
তাত্র পক্ষে দেহ ভার হইল বিবম। 
অণ্ডরে ওদালা ভাব জন্মিল বিভ্রন | 
খিচ্ছেদ বন্ধ] আ্বালা এড়াতে অচিরে | 
স্মরণ করিল] ভূপ মরণ দূতীরে |] 
আএ[পশায বিদ্যার গ্রভাবেঞীশনর। 
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অমর হইতে আর সাধ নারহিল। 
| আপনার মৃত্য ইন্ডা আপনি করিল || 
তূপতির আবাহনে আসি ম্বতাচর | 
তখনি তাহার লগ্জে চলিল সতৃর 1] 
তদন্তর রাজধানী বিলোপ হইল । 
পিছু মাত্র আর তার চিহ্ন না রহিল ॥ 
কোথায় সরম্য হণ্ন কোথায় রতন | 

কোথার প্রবাল মতি ভীরক কাঞ্চন || 
কোথায় তৈজন পাত্র আমন ভূষণ | 
এক কালে সনি হইল অদর্শন || 
ফুমারীকুঘার আর বৃগল নন্দন! 
রয়েছে গাস্তর মধো করে দরশন্ | 

বৰদ্ধরাগ শোকে ভাবা হইয়া বিকল | 
তাণিণার শয়ুনেতে বহে বাম্পজল | 

বৃুপভির তভল জারা যতার কারএ। 
ই চি্তি করে বত শোকেতে রোদন | 
কি এই শোকে ভনু ভরন1 ন্মিল | 
যাইতে আপল দেশে বানবা করিল [1 
কিন্ত সেই প্রচ্াতির করুণা কেমন । 
নন ভূথঝে পতিল ভাবা ফল অগণন |) 
সেই ফল পরিশুণ করিয়া নৌকায়। 
বিভু স্মারি চার্রিঅনে উঠিল তাহার ॥ 
স্নোতস্বতী শ্রোতেতরী ভাসিয়া বাটয়। 
ক্রমেতে সাগর গন্ধে পড়িল আপিয়া || 

নদীমুখে বোমবেটে ছিল করুন | 
কারের তরী তারা করিপ দশন || 
বেশে তথা হান্তে তাঁরা তরী ভিডাতল। 
কুমারের তরশীকে আক্রম করিল || 
একাকী কুমাৰ তাহে আদ্র নাতি কবে । 
নিবারণ করে কিসে বহুল তগ্ষরে || 
নিকপায় নিরাপ্রয় উপায় বিহীন | 
অনায়াসে হইলেন চোরের অধীন 1] 

কিন্তু ৰোমবেটেগণে কহিল কুমার | 
সতীত্ব করোনা শাশ আমার ভাষার |! 

দোহাই ধাম্মের দিব্য কর অঙ্গীকার। 
আমার সন্তান পিগে করনা সহহার |! 
চোতণণে চারিপ্রন নৌক হতে শিয়া 
লক আ তল শাক লউল অলিয়া 



তুরকীয় ইতিহাস। 

পরে এক দ্বীপে নৃপজেরে নামাইয়ু।। 
চলি যাঁয় তাহার বনিত। পুভ্রে নিয় || 

অপভ্য কলত্র ছাড়া হইয়া কুমার । 
নয়নেতে নীর ধার। বহে অনিবার || 
দিলারাম নায়কের বিচ্ছেদ কারণ 
হইল সঙ্গল নেত্রা কাতর জীবন || 
উভয় বিচ্ছেদে উভয়ের যে ষাতন। | 
এক!ননে সেই দুঃখ নাহয় বর্ণনা 1] 
সনদ্ক,দ উভয়ের রোদনের রবে! 
শোক যুক্ত পশু পক্ষি তরু গুল্ম লবে | 
অধিক তাদের দুঃখ কহিব কি আরু। 

সে রব শ্রবণে হয় পাষাণ বিদার | 
নপঙ্গ নিরাশ নেত্রে নিরিখে তরণী! 
যাতে অপহৃত তার হৃদয়ের মণি |! 
প্রাণশম| গ্রণঞিণী তন্বজ বিচ্ছেদে। 
যতেক তশ্কর গণে শাপ দেয় খেদে। 

রে ছুরাত্ম। ডরাচার হুম্মদ ছুল্মতি। 
করিবেন পরমেশ তোদের দুর্গতি ॥ 
পৃথিবীর ঘধ্যেতি যথার পলাইবে। 
ঈশরের দণ্ড কিন্ত তথায় পাইবে | 

হেন অপরাধ হতে নিক তি না পাবে । 

পড়িলে ঈশ্বর কোপে অধংসাতে যাঁবে। 
এই ত্ধবপ গালাগালি দিয়া দশ্বাগনে। 
দগ্ধরের গ্ররতি তঃখ করে মনে মনে ॥ 

হে বিধাতিঃ।? এই মনে ছিল ক্ষি তোমার! 

পক্ষ থাকিয়। হলে বিপক্ষ আমার] 

বিপদ সাগর হতে করিয়া উদ্ধার | 

এধোর বিপদে ফেলিলেন প্রন || 
যদি মম তন না কর অপণ | 
তবে কে করিবে তব £নের বর্ন |) 
বরৎ আক্ষেপ মনে হইবে আমার। 

বিম্ম ত হইব যে করেছ উপকার 11 
এ ভেন দুঃসহ দুঃখ ন্ করিবারে। 
আসারে কি পরিব্রাণ কৈলে বারে ॥ 
য্দি মনে ছিল তব দুঃখ দিবে হেন। 
তবে পুনং২ মোরে বাচাইলে কেন ॥ 
খদ্যগি পুর্রেতে মম হইত নংস্কার । 
এড়াতেম এ দুঃখ লহিতে পুনর্ধবাঁর | 

| রাছমুত ছুংখযুত হয়ে ক্ষ মন। 
। এইবগ মনস্তাপ করিছে যখন! 
ূ হেনকালে অকলম্মাৎ করে দরশন | 
' আপিতেছে ব্যক্তি কয় দেখিতে ভীষণ 
| নির্মস্তিক দীধাকার কবন্ধে প্রায়। 
বক্ষেতে বদন স্কদ্ধে চক্ষু শোভা পায় ॥ 
আলিয়া তাহার] সাব কুমারে ধরিয়া 

। তাদের রাঙ্জার কাছে দাখিল করিয়। | 
। বলে, মহারাজ পদে কৰি নিবেদন । 
এনেঠি মানব এক কুৎসিত দর্শন ॥ 

সাগরের কুলে মোর! পাঈয়া এ জনে | 
 ধরিখা এনেছি তূপ তোমার সদনে ॥ 

শত্র পক্ষ চর এই করিম নিশ্চয়। 
বিচারে করুন দণ্ড উদ্তি য। হয় || 
(রাস! বলে) আগ্রিকৃণ্ড জাসক তৃরিত। 
ূ পরীক্ষা করিয়া দণ্ড দিব সমোঁচিত ॥ 
। এত বলি নিমস্তক-দেশের রাজন! 
| কুমারের প্রতি দৃন্ট করিথ। তখন || 
(বলে)ংতুমি কেবাঃ কোখা হাতে আগমন 
এই উপদ্বীপে তব কিবা প্রয়োজন ১21 
রাজগুজ রাঞজবাক্া করি আকর্ণন। 
। কহিলেন আপনাব সববিবরণ | 
 (কবম্বাতপতি বলে) "রাজার পম্ভতি। 
সর্বদা সদর বিডু হন তব প্রতি ॥ 
| হঈল তোমার বাক্যে গ্রতায় আমার : 
৷ জীবনের ভন্ম কিছ নাহিক তোমার ॥ 
| আমার আশয়ে তুমি সুখে করবা | 
ূ 'ভচিরে ঘুচিবে ৩ব মনের ভতাখ ॥ 
। তোমাতে আমার এক আছে গ্রয়াজন 
। সেই কন্ম মাৰ তমি করিয়া যতন ॥ 
মম সন্সিবেশ বাসি রাঙ্গা এক জন। 
। মম সহ বৈরুত কৰিছে অন্ক্ষণ | 
সবিশেষ কহি আমি তার বিবরণ | 
৷ এক চিত্ত হে তুমি করহ জ্বণ | 
1 

ৃ 
সেরাঙ্গা মোদের হলা নহে কর্দাচন। 

মান শরীর তান পাক্ষীর বদ- || 
তাহাদের স্বর ভঙ্গি এক্ধপ শ্রকার। 
পক্ষিদের নত বিন্দু ভে নাঙি তার! 

। যখন তাদের কহ আইনে এ স্থানে । 
| জলচর বোপে মোরা তারে বধি প্রাণে | 



১১৭ 

বিরোধ রাঁজার মহ এই মে কারণ! 
হইল আমার বৈরি বিহঙ্গ-বাজন |! 
সময়েং করি সৈন্য নংগ্রহণ । 

সাঞজিয়া আইসে হেথ1] করিবারে রখ | 
বলবার মেঈ ব্রাজ্জ1 সহিত স্ববল। 

উদ্যোগ করিয়া শেষে হইল নিক্ষল ॥ 
অবশেষ সে রাজ] করেছে এই পণ 
আমাদের সবাঁকাঁর করিতে নিধন | 

আমরাও আত্মপক্ষ করিতে রক্ষণ ৷ 

বিশেষ উদ্যোগী তাকে আছি ছ মৃক্ষএ 
আরো এই মনে২ করিয়াছি পণ। 
গ্রজানুধ্য সে রাজারে করিব তক্ষণ | 
এই জন্য সতর্ক আমরা আছি সদ1| 
স্বকার্ধা লাধনে অন্যমন নহে কদ1 | 

কবন্ধ রাজার শুনি এতেক বচন 
রাজপুত্র সম্মত হইল সেইক্ষণ | 
হরঘিত হয়ো সেই কবন্ধের পতি | 

রাজপুভ্রে খনি করিল সেনাপতি | 
সৈন্োর নায়ক হয়ে পের নন্দন 
সদাহনে করিলেক স্বকর্ধা সাধন | 

উপযুক্ত সেনাবলী করিয়া সংগ্রহ 
'আগ্রহ বিপক্ষ লহ কবিতে বিগ্রহ ] 
দেখিল বাঁরিধি-কুদল বিপক্ষের দল | 
সাজাইয়। রণতরী অ;পচছ সকল |. 

প্রথমে কুমার কিছু বাধা নাহি দিল। 
বিপক্ষের দল সব ব্যুহে গ্রবেশিল ॥ 
তরি পরিহরি তার ভূমেতে নাবিল | 
তখন রাজার পুত কিছু না কহিল ॥ 
অনস্তর অর্ধ সৈন্য নাবিলে ডাঙ্গায়। 
কুমার তখন চিন্তে আপন উপায়॥ 
একেবারে সৈন মধ্যে প্রবেশ করিল। 
স্বীয় বল সঙ্গে করি রণে গ্রবতিল | 
বিচ্চিম্ন করিল ক্রমে বিপক্ষের দল। 
সাহসে নিভর করি হইল প্রবল |! 
অক্তসরাধাতে বত সৈন্য করিল নিধন | 
সাগরের জলে কত কৈল নিমজ্জন | 
নবপতি বিহঙ্গমুখ স্বীয় সৈন্য লষে। 
জান সানি শীঘ পলাঈল গাঁণ জা ॥ 

তুরুকায় হাতহাপ। 

কবন্ধের সেনাঁদল রণে জয়ী হয়ে! 
| নিরাপদে নকলে আইল নিজালয়ে ॥ 
রাজপুপ্র প্রতি কৈল বিবিধ সন্মান 
যেহেত্ দাহসে তার সবে পাইল প্রাণ | 
সেনাগণ মকলেতে রহে পরম্পর। 
হেন যোদ্ব, নাহি দেখি তূঝন ভিতর ॥ 
এতবার যুদ্ধ কৈনু বিপক্ষের সনে । 
এহেন সংগ্রাম কতৃ না দেখি নয়নে ॥ 
বহু২ সেনাপতি ছিলেন পূর্ব্বেতে। 
কেহ এর তুল্য নহে বলে সাহপেতে ! 

এইবপ প্রশংসা করিল জনেজন । 
বিবিধ সংকার তারে করিল রাজন | 
রণজয়ী হয়ে সে নবীন সেনাগতি। 
কতিলেক কবন্ধ নরেন্দ্র রায় প্রতি | 

মহারাজ শুনহ দাঁদের নিবেদন! 

যাহাতে সম্পর্ণ জয়ী হবেন রাজন | 

দেহ সৈন্য পাঠাইয়। বিপক্ষের দেশে । 
বিনাশিব সর্ব সৈনা চক্ষের নিমেষে [ 
আপনার অভিলাষ করুন পুরণ | 
নিক্কউকে রাজ্জা ভোগ কর সর্বক্ষণ | 
বিপক্ষের দল বল করিয়া সংভার। 
করুন ধরণী মাঝে প্রভূত বিস্তার | 
শুনিয়। নরেক্স সেনাঁপতির বচন । 
সম্মত তাহার বাকো হইল ভখন | 
এক শত রণতরী করিতে নিল্মাণ। 
কশ্মিগণে কৈল রাজ] অনুজ্ঞ। গ্রদান ॥ 
তৎক্ষণাৎ শত তরী প্রস্তুত ভইল | 
নঘপতির নৈনা সব তাহে আরোহিল ॥ 
রাজপুত্রে করি সেনাপতিত্বে বরণ ! 

বিহঙ্গান। দেশে সবে করিল গমন ।। 
ৃ রজনী যোগেতে তারা কূলে উত্তরিল ৷ 

| 

২ শিীশীীশী শিশির 2 শী শট ই 

যাইয়। নগর মাজে ছাউনি করিল |] 

প্রভাত্ম হইবামাত্র যুদ্ধ লজ্জা কুরে। 

সেনা মহ সেনাপতি গ্রবেশে নগরে ॥ 

প্রজাগণ এ রতীভ্ত মা জানে স্বপনে! 

অকল্মাৎ বৈরি আমি প্রবর্তিবে রণে | 
সশস্ত্র না ছিল তার। খক্ত হস্ত তাঁয়। 
যুদ্ধের উদ্যম তাজি ভরেতে পলায় | 
ষে কেহ রণেতে আসি গ্রবর্ত হইল | 

। ভামনি কমার ভাবে বিল শকরিল] 



তুরকীয় ইতিস্বাস। 

পলাবার নাহ স্থান নাহি পরিত্রাণ । 

সকলি সমরে তথ। হারাইল প্রাণ ॥ 

অবশিষ্ট রণে যাঁর প্রাণেতে বাচিল। 
সৈনাগণ সে সবারে বাদ্ধিয়া লইল ॥ 
রাজ] শুদ্ধ রাজার যতেক সৈন।গণে | 

সবাকারে বান্ধিলেক নিবিড় বন্ধনে ॥ 

কুমার সম্পূর্ণ জয়ী নংগ্রামে হইয়া! 
কবন্গের দেশে আশ্ত আইল ফিরিয়া | 
রাজার আনন্দ বৃদ্ধি বিজয় দশনে | 
কুমারে প্রশংসা বহু কৈল প্রজাঁগণে ! 
মাসাবধি নগরেতে হউল উৎসব 

নিরাপর প্রজাগণ আনন্দিত সব | 

যে সকল বিহঙ্গানয আনিল বাঞ্গিয়। | 

রাঁজাজ্ঞায় গ্রজাগণে দিল বিলাইয়।11 

তাঁহারা নকলে অতি হয়ে ফুল্প মন। 

পক্ষিমুখ মানবেরে করিল ভক্ষণ || 

তাঁদের মাংটৈতে করি বিবিধ বাজন। 

কুটুন্ধ নহিত মবে করিল তক্ষণ | 
পরাজিত পক্ষিআন্য রাহ্ছ! ষেই জন। 

তারমাঁংসে রাজভোল্র্য হৈল আয়োক্সন 

বিধিব বাঞ্জন করি তাহার পললে। 

সুখে রাজ পরিবার খাইণ সকলে ॥ 

এই যুদ্ধে যুদ্ধ শেধ হৈ এক কালে 
আনন্দে রহিল তথ গ্রজ্জারা মকলে ॥ 

কোঁন অমঙ্গল নাহি রাজোর ভিতর । 

রাজ্পুজ্রে পেয়ে নদ। সুখী ন্বপৰর ॥ 

কবদন্ধরাজার প্রেমে প্রীতি পেয়ে অতি। 

রহিলেন রাঞ্সপুক্র তাহার বলতি ॥ 

নয় বর্ধ তথ কাল করিল যাপন 

উভয়ের প্রতি তৃপ্ত উভয়ের মন | 
এক দ্রিন নিমস্তক দেশের ভূপতি। 

রা্র পুত্র গ্রতি কন হয়ে ূষ্ট অতি॥ 
«ওহে রাজপুঞ ! আমি হলেম গ্রবীণ। 

ক্রমে বল বুদ্ধি হইতেছে ক্ষীণ | 
সন্তান সম্ভতি কেহ নাহিক আমার। 

খাহাব উপরে দেই মম রাছায ভার ॥ 

অতএব এই মনে বামন আমার | 

তোমারে অর্পণ করি রাজয-অধিকার ॥ 

১১১ 

আমার নশিনী মহ দিয়া পরিণয়। 
তোমার শালনে রাখি গ্রজ্ঞ। লমুদয়।! 
যদি তুমি দেখিতে কুৎসিত অতিশয়। 
তথা5 আমার মনে এই সাধ হয়! 
আমার কন্যাকে তুমি বিবাহ করিয়া | 
শ্বখে থাক এই স্থানে মম রাজ নিয়া”, 
রাঁজার কুমার শুনি এতেক বচন। 
এ বিষয়ে সম্মত নহিল কদাচন | 
ল্লানিয়। কবন্ধতৃপ মন্তব্য তাহার! 

কাঁহতে লাগিল গু কবি তিরস্কার 
শুনভে রাঙজ্জার পুত্র আমার »কন। 

। আমার সম্ত্রম যদি করহ ভেলন ॥ 
1 নিশ্চয় জানিবে তব অমঙ্গপ হবে। 
করেছ যে উপকার কিছুতে না রবে | 
, যদি বিভ1 নাহি কর আমার সুতায়। 
তবে আমি কালিগ্রাতে বধিব তোমা” 

০ চিট তি 

এ কথায় চিন্তা করে রাজার নন্দন। 

৷ রিবাহে অনিচ্ছ, হলে বধিবে জীবন || 
এই খেদে বাগপুল্র করিয়া রোদন। 
আপন কুগ্রহ প্রতি করিছে ভতপন ॥ 

“হায়রে! ভুগ্র্ি ভোর এই ডিন মনে। 
চিরকাল দিবে তুঃখ আমার জীবনে | 
কতৃ কি ভোমার শক্তি নারিব এড়াতে । 

নিতান্ত সন্তষ্ট তুমি আমার নিপাতে ॥ 
কুক্ধ,রান্য রমণী দিয়াছ একবার | 
ইহাতে কি কোপ শান্তি হয়নি ক্ডোমার ? 
তাহতে ভীষণ অতি বিক্কৃতি আকার। 

(বিবাহ করিতে মোরে হবে গুনব্বার ॥ 
৷ প্রাথসনা দিলারাম রহিলে। কোথায় 
। তোমারে না হেরে মোর হৃদি ফেটেষায় 
নয়ন বঞঙ্জন মোর হাদয়ু রতন। 

কোথায় রহিলে মোরে করিয়া বর্জন | 

তোষার বিচিত্র মৃত্তি ার চিন্তপটে | 

কেমনে মে রবে হেন রাক্ষনী নিকটে ॥ 

বুকেতে বদন যার স্কপ্ধেতে নয়ন। 

কেমনেতে সহিৰে তাহাষ় আলিজন £ 

যে কোলে পেয়েছে শোভা পর সুন্দরী 

| সেকোনে কেমনে শোভাকরে নিশা চরী* 



১১২. 

এইবপ খেদ করি বাঞ্গারকুনরি। 
ধিবাভ করিতে পরে কবিল স্বীকার || 
সেই দিনে শুভকাল করিধা নির্ণয়] 
পরার লপন্ত করিল পরিণয় | 
তধোৎসবে উৎসব হইল অতিশয়! 
আমোদ প্রমোদে মগ প্ররবাসীচয় ॥ 
রাজপুরী সম্জিভূত -*ল অতিশয় 
বিধিপ ভোগের তথা আয়োজন ভয় ॥ 
কটন্ব বান্গবগণ কবি নিমন্ত্রণ | 
নকলে করিল শপ গা সন্তাবণ | 

বিবাহ বারে তথি নিশীথ সময় 
কবক্ষকুমারী যথা কনক শয্যায় | 
রাজপুত্রে সেই গৃহে সকলে বাখিয়া | 
আইঈল মনের স্বখে বাহির হইরা | 
তমনি রমণী তার কাছে ঘনাইল। 
দেখি নৃপজের ভয়ে পরাণ উড়িল | 
উঞ্গিতে অন্তর ভাব বুয়া তখন। 
কবন্ধকুমারী কজে বিনয় বচন | 
শুনং রাজপুত্র স্থির কর মন! 
অস্ত'র বিকল তুমি হৈয়না এমন | 
তোমাহেন সুপুরু্স যুবা যেই জান | 
মানৃশ1 কাঁগিনী প্রতি নহে তৃগুমন | 
আপনার ভাবে আমি করি অনুমান । 
কেমনে আমাতে তৃপ্ত রবে তব প্রাণ] 
উভয়ে মোরা করি সমবোদ ] 
কেননে হইবে রক্ষা প্রেম অনুরোধ | 
যেমন রাঁঙ্ষপী তুমি ভাবিছ আমারে। 
আমিও রাক্ষস তুল্য ভাবিহে তোমারে 
আমাতে যেমন ঘণ। হতেছে তোমার! 

তব শ্রতি তুল্য ঘখা হতেছে আমার ] 

প্রাণ ভয়ে তুমি ইথে করিলে স্বীকার | 
আমিওক্বীর্তাআঁজ্ঞ। পালিতে পিতার 
সে মা হউক রাজপুত্র বলি শুন সার 
কিঞ্চিৎ করিতে পারি তব উপকার |! 
বিবাহ বন্ধনে যদি মুক্ত কর মোরে! 
তোমারে উদ্ধার করি এ ধিপ খোঁরে ॥ 
আমারে ষঙ্পি তুমি করহ বর্জন | 
উই বাশি কি সর গনী ও খন্পাশিশ্ 2 ০৯০1৪ 11 
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| (পল কহিল) ধনি! যা ইচ্চা তোমার 

৷ যা বলিবে তা করিব প্রতিজ্ঞা আমার | 
কিন্ত তমি স্বুখী ঘোর করিবে কেমনে 
বিশেব করিয়া তাহা বল বরাননে 21 

| (কবন্ধ ভূপের বাল1 কহিল তখন )1 
| "শুন২ রাজপুজ আমার বচন। 
৷ দৈত্য এক আছে উপনায়ক আমর | 
' "গামাতে অধিক প্রীতিজন্মেছে তাহারা] 

আমার বিবাহ বার্ড! সে শুনিলে পরে 
অবশ্য আমারে সেই লবেস্থানান্তবে 

আমি তারে বিশ্ষ কৰিব অলময় | 
| তোমারে লইয়া! রাখে তোমার আলয় || 
। নিঃসন্দেহ সে রাখিবে আমার বচন | 
। তাহার সহারে তুমি যাবে ভবন 1, 
(বাজ্পুত্র বলে ) "যা বলিলে রাঁগবাল। 

শুনিয়! ঘুচিল মম ভান্তরের জ্বালা | 
তোমার এমতে আমি হলেম লন্মত | 

ঈশ্বরের স্থানে ধনাবাদ শত শত] 
স্বেচ্ছোধীন আমি তাগ করিত তোসাঁয়। 
এক্ষণে কিঞ্চিত দয়া কবিবে আমায় 19 
এত বলি রাজপুত্র নীরৰ হইয়া । 

মতন্ত্র পর্বান্কোপরে রঙিল শুঈর়া 1] 
নিদ্রার বিঘোরে ক্রমে তৈল অচেতন | 
রাজবালা ভিম্মমসনে কহিল শবুন | 

যখন নিদ্রার ত'রা তৈল অচেতন । 
হেনকালে দৈতা তখ1। কৈল আগমন | 
উভগ্মের কর যুগে করিয়া গ্রহণ | 
নেস্থান হইতে করে সতবরে গমন || 
নির্মস্তক দেশ হৈতে কিছু দূর খিয়া। 
| এক দ্বীপ তৃপোপরে নৃপঙ্জে রাখিয়া 
ূ আপনার শ্রিয়োত্ত মা মভিবীরে লয়ে। 
। সত্তবরে চলিল নিজ নিভূঁত নিলয়ে॥ 
৷ পূর্জে দৈত্য সেই রাজবাল!ত কারণ । 

নিশ্মাণ করিয়াছিল বিরল ভবন 1 
| নিশি শেষে নিদ্রা তাজি নরেন্দ্র নন্দন | 
। উতস্ততঃ চারি দিগ করে দরশন | 
অঙ্জানিত দ্বীপে আছে তৃণের উপর] 

॥ ১৭ রত ৯১ লুক রিও আনা ওত পা 18 
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মনে মনে বিবেচন| করে রাজসুত তব জন্ম কো্ঠী করিয়াছি দরশন। 
একি পুনর্ববার দেখি ঘটন1 অন্ভত। গ্রহ খাষ্ট বলিয়াছি করিয়া গণন | 
দৈত্য-ন্বপজার পতি বুঝি অনুমানে। দরসাগণ হস্তে তুমি হইলে পতিত! 
নিদ্রাকালে আমারে রাখিল এই স্থানে |. শুনিয়া জনক তব হৈল বিষাঁদিত 1 
কিন্ত কন্য। আমারে ষে করিল আগাল। | নিশ্চয় দ্ানিয়া রাজ1 তোমার মরণ | 
তাহে দৈত্য না করিল পুর্ণ অভিলাষ | । অন্পদিনে তব শোকে তাজিল জীবন 
আমারে স্বদেশে লবে কহিল কুমারী | . প্রজাগণ ক্ষ মন নপের মরণে। 
কিন্ত তার বিপবীত এক্ষণে নেহারি | : দেশসুদ্ব শোকাকুল নর নারীগণে ॥. 
আমাৰে দুর্গম দ্বীপে নিক্ষেপ করিয়া | । তোমার ভরন! তারা করি পরিভার । 
আপন প্রেয়লী লয়ে গেল দে চলিয়া] | তব বংশ্যে এক জনে দ্রিল রাজ)ভার ॥ 

| সেই জন আরোহণ করি দিংহাসনে | 
। আমাদিগে ডাকাইল গণনা কারণে ॥ 

এইবপ চিন্তা করে ন_পজ যখন | . “কহ জ্ঠোতির্বিদগণ করিয়া গন । 

পিন্ধুকূলে রদ্ধ এক করে দরশন আমার রাগন্তে হবে মঙ্গল কেমন” | 
করিছে নমাজ ন্লান রদ্ধ যেইখাঁনে | কিন্ত মোঁর। গণন] করিয়া সমুদয় । 
উপনীত রাঁজনুতড হয়ে সেইন্তানে। .। কহিলাম তাঁর প্রতি করিয়া বিনয় || 
রদ মানবের প্রতি জিজ্ঞানে তখন। “তোমার মঙ্গল রাজ্জ। ন1 হয়ু দর্শন | 
"তুমি কি ইমান-তক্ত জাতিতে যবন | তব ভাগ্যে খষ্টি আছে যত গ্রহগৎ» | 
(প্রবীণ কভিল )ৎআমি ্রাঁতিতে যবন] অনুকূল তার বদি না হইল তার। 
পরিচয় দেহ যুব! তুমি কোন ভন ॥ শুনি ক্রুদ্ধ হৈল অতি রাজার কুমার | 
শরীর সৌন্দর্যে আমি করি অন্মান | ; আমাঁদিগে বিনাশিতে করিল মনন 1 
সামান্য নরের তুমি না হবে সন্ভান | . আমরা বিদ্যার বলে জানিনু কারণ | 
আমার নিকটে তব পরিচয় বল। রাখিতে আপন প্রাণ মন্ত্রণা করিয়া 
ইহাতে হইবে তব পরম মঙ্গল |] _ দ্রেশ ছাড়ি সবে মোরা যাই পলাইয়। | 

অপকার আমাহতে কিছু না হইবে পৃথিবীর নানাস্থান করিয়া ভ্রমণ 1 
বরঞ্চ তোমার ইথে মঙ্গল সন্তবে ৮1 যার যথা উচ্ড! তথ কৈল নিকেতন ॥ 
(ন.পজ কহিল) “শুন আর্ধয মহ্াশয়। . আমি নানাদেশ ক্রমে করি পর্যটন | 
তৰ অনুমান যাহ! কত্ মিথ) নয়॥ . . এই উপত্বীপে শেষে করি আগমন ॥ 
কারজিম-অধিপতি নরেশ-প্রধান] এদেশের রাঁজ1 নাই অধীশ্রী নারী। 
জানিৰেন এ অধম তাহার সম্ভান৮ 1 গ্রজাবংললতাগ্তণে গুণান্গিতা ভারি ॥ 

স্থবির এ কথ] শুনি রাজপুত্র কয়!  : পুল্রলম গ্রজাঁগণে করেন পাঁলন। 
“তুমি কি কারঙ্গিম পতি নরেন্দ্র তনয়? রানীর শাসনে লবে সন্তোধিত মন ॥ 
তুমি কি দুর্ভাগা সেই রাজার কুমারঃ | ' সদা সুখে প্রজাগণ করে কাল ক্ষয় 
হয়েছিল দসুহত্তে দুর্দশ। যাহার | তেন সুখী কোন রাজ্যে নভে প্রজাচিস” 

নপজ কহিল সেই রদ্ধের সদনে । ৃ 
এই সমাচার তুমি জানিলে কেমনে | 
(স্থবির বলিল) “ শুন রাজার কুমার | ভ্নকের স্বৃত্যু শুনি গণকের মুখে । 
তব জ্জনকের দেশে জনম আমার ॥ । রাজপুজ্র রোদন,করিল মনোদখে 1 

আঁমর1 গণক জ্র্যোতিংশাস্্র বাবসাই | | পিতৃশোকে শোকাকুল সজল নয়ুন। 
সি 
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নুপজের হেন দশ! করি নিরীক্ষণ । ' আপাদ মণ্ডুক ভাঁর করি নিষীক্ষণ 
গণক প্রবোধ বাক্যে করেন লাস্ত/ন | ; আপন নায়কে নারী চিনিল তখন || 
« গুন২ রাজপুত্র করো নারোদন। | অভূত আনন্দ প্রাপ্তি হইয়া অন্তরে । 
হুঃখের দুর্দিন তব হইল মোচন | প্রেমাবেশে প্রিয় নাথে ধরিয়! হকরে | 
সৌঁভাগ্য সুর্ধের দেখা পাইবে ত্বরাধ় | | বলে, “অদ্য শুভ মম দেবের রুপায়। 
চঃখরাশি হবে নাশ ভাঁবন। কি তায় ॥ ূ আশ1 কি ছিল হে নাথ পাইব তোমায় 
ব্রিংশৎ বৎসর তব রুষ্ট ছিল গ্রহ ৷ বিধি ষে মদয় হবে ছিল কি এ মনে | 
এক্ষণে তাহারা করিবেন অনুগ্রহ ॥ । এড়াব বিচ্ছেদ জ্বাল] তব দরণনে || 
একত্রিশ বর্ধ বয় হয়েছে তোমার । ৷ তব সহ মিলন হইবে প্রনর্বার | 
এত দিনে বিপদ সাগরে হলে পার 1 | হেন কি স্বপনে মনে ছিল হে আমার” 
অনুগ্রহ করি এস লংহতি আমার]  ! প্রেয়নীর পরিচয় পাইয়া কমার | 
লাধ্যমত করিব ভোমার উপকার || : আনন্দ-সাগরে মগ্র মানস তাহার | 
রাঁজ্ঞীর সচিব অতি পুণ্যবাঁন জন।  প্রেয়পীর প্রতি বলে সহাদা-বদনে | 
তোমারে পাইলে হবে সন্তোষিত মন | “তোমারে হেরিব প্রিয়ে ছিল কি এমনে 
আকুতি প্রকৃতি তব করিলে দর্শন। । হদয়ূরতন নম জীবের-জীবন | 
উপযুক্ত সম্মান করিবে সেই জন ||. | এবণের সুখাবহ নয়ন-রঞ্জীন || 
রাণীর নিকটে লয়ে যাইবে ভোমায়| ' ধন্যং বিধি তার পদে নমস্কার | 

মনের অভীঞ& ফল পাইবে ত্বরায় | | উভয়ে মিলন করিলেন পুনর্বার ॥ 
রাণী ভব পরিচয় হলে অবগত । | এতদিনে অনুকুল হইলেন তিনি 
অচিরে সম্পন্ম হবে তব মনোঁরথ ৮” 11 1 পাইলাম তোমাধন সুধাংশুবদনি || 

| অবসাদ বিষাঁদ মনেতে যত ছিল। 
' তব দরশনে প্রিয়ে নকল ঘুচিল | 

গণক সহিত পরে রাঁজার-নন্দন] ; এইবপে ছুই জনে প্রফুল্ল অন্তরে । 
হুই জনে উপনীত নচিব-সদন 1! ৷ পুনঃ২ আলিঙ্গন করে প্রেমভরে | 
নপজের পরিচয় পেয়ে মন্ত্রীথর । । তদন্তর কুমার কহিছে কুমারীরে। 
বিম্ময় সাগরে মন তাহার আস্তর 1. “কোথায় কুমার দ্বয় বলহ আমারে” | 
কমনীয় কুমারের কান্তি মনোহর । । দিলারাম বলে, “ নাথ স্থির কর মন 

দরশন করি ভৈল প্রফুল্ল-অন্তর | এখনি কুমার ঘয়ে করিবে দর্শন 11 
হুপাতজে করিয়া বিহিত সমাদর | : স্বগয়ায় গেছে তারা আনন্দ কারণ। 
সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল মন্ত্রীধর | | আিয়া তোমার পদ করিবে বন্দন” || 
পতুমিকি লে ভূপনূত ওহে ভূপসুত। : নৃপজায় নুপজ্ কহিল পুনর্ববার। 

যাহার হইল এত ঘটন। অন্তত? || *কেমনে তস্কর হস্তে পাইলে নিস্তার 

সমুদয় বিশ্বময় প্রকাশিত যিনি | এ দেশের রাজ্ঞী তুমি হইলে কেমনে । 

তব জনা এ ঘটন| ঘটালেন তিনি | । বিবরিয়া সেই কথা কহ চন্্রাননে ৮1 
আমার বিশ্ময় ষ্টে হৈয়ন! বিশ্ময়]. । (দিলারাম বলে )”নাঁথ করহ শ্রবণ 
পন্চাৎ তোমারে এর দিব পরিচয়” | | যে পে তক্কর হতে পাইনু মোচন |! 
এতেক কহিয়! মন্ত্রী নৃপতি নন্দনে | 
অচিরেতে লয়ে গেল রাণীর মদনে || ্ শাসিত 0 যখন তক্কবগণ তোমারে রাখিয়।11 
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মেই উপত্বীপ হডে হয় ক্রোশান্তর | 
যখন আইল তরী নাগর উপর | 
বিধাতার লিপি যাহ1 কে করে খণ্ডন 
অকন্মাং কড় তথ। হইল ভীবণ | 
পর্বত গ্রমাঁণ উঠে লাগরে তরঙ্গ | 
দেখি সবাকার মনে হইল আতঙ্গ || 
দাড়ি মাজি যত সেই নৌকায় আছিল। 
তরণী রাখিতে বহু যতন করিল ॥ 
তাঁহাদের চে সব হইল বিফল। 
সাগরে ঝটিক। ক্রমে হইল প্রবল || 
তরঙ্গের প্রতিঘাত নৌকায় লাগিল | 
শত খণ্ড হয়ে তরী বিদীর্ন হইল ॥ 
কান্ঠের ফলকাশ্রয় করি কয় জন 
এই তীরে উঠি তার! পাইল জীবন | 
কতেক নিমগ্ন হৈল সাগর উদরে। 
অচিরে গমন কৈল শমন নগরে ॥ 

আমার বিপদ বার্ত1 করিয়া শ্রবণ । 
হইলেন নর পতি বিষঞ বদন | 
সান্তন। করিয়। মোরে প্রবোধবাকোক্তে 

। কহিলেন ধরানাথ মম সমক্ষেতে | 
 *হে পুরি চিন্তিতা কিছু না হও ইহাঁডে 
এ সংদারে সুখ দুঃখ ঈশ্বর ইচ্ছাতে ॥ 
আমাদের পরীক্ষ1! করিতে ভগবান | 
সুখ দুঃখ ছুই জীবে করেন প্রদান *। 
অতএব ধৈর্ধ্যসহ উচিত সহিতে। 
নির্বেদ উদ্বেগ কিছু না করিহ চিতে ॥ 
যদি মোর] লহা করি ধৈর্ধা সভকার । 

৷ সুখের উদয় হবে দুঃখের লংহার || 
৷ নদী প্রবাহের তুল্য মুখ আর ছুখ। 
কতু ছুখোদয় হয় কত হয়সুখ॥ 
অতএব এই স্থানে করহ যাপন! 
তোমারে তোমার পুজে করিব পালন ॥ 

তুষ্টের উচিত শাস্তি দ্রিল ভগবান  ॥ হেথায় কিঞ্চিৎমাত্র দুঃখ ন। পাইবে 
সমুদ্র মলিলে পড়ি তাজিল পরাণ ॥ পৃক্রসহ চিরকাল সবুখেতে থাকিবে” | 
কিন্ত সেই বিপদেতে হইতে উদ্ধার |. ূ নৃনাথের বয়ক্রম নবতি-বৎসর ৷ 
কিছুমাত্র নাহি ছিল বাঁমন। আমার ॥ | সর্ব গুণে গুণান্বিত স্থবির প্রবর || 
ঈগ্বরের নাম না করিনু উচ্ভারণ। ূ আপনার পুব্রতুল্য সম পুঁজ্রগণে। 
সমুদ্যতা স্বইচ্ছায় ত্যঞজ্িতে জীবন ॥ 
দুঃখদ এ জীবনের আঁশ। পরিহরি। 

লইনু সম্তানগণে স্বীয় ক্রোড়ে করি | 

তখন বানন। ছিল অন্তরে আমার। 
"এককালে তিনজনে হইব সংহার।| 
যেইকাঁলে ডুবি মোরা সাগরের জলে। 

পালন করিত রাঁজ্জ পরম যতনে 11 
আর সেই মহীপাস সদয় হইয়া । 
মন্্রিণী করিল মোরে ধীমতী জানিয়া| 
সব্ধকাল সর্ব বিষয়েতে নরপতি। 
রাজ-কার্ধো লইতেন আমার যুকতি | 
সর্বদ। প্রশংসা তিনি করিতেন মম। 

দ্েখিল কতেক লোক থাকি এই স্থলে | । কিধিমতে বাড়াতেন আমার সপ্ত্রম | 
আমাদের প্রতিঃতার। হইয়| নদয়। 
নীর হতে উদ্ধার করিল সে সময় 1 

এক্ধপে বনর পঞ্চ তার নিকেতন । 

পুঁজ সহ থাকি করি সময় যাপন |! 

দেখে মৌর। তিনজনে আছি থে জীবিত | পাচব্ধ গত হতে ভূপতি প্রবীণ । 

আনাঁদের শুশ্রষণ কৰিল বিহিত |! 

এদেশের নরপতি সৃধীর সুমতি। 

আমাদের সমাচার হয়ে অবগতি 
আঁমাদিগে দেখিবারে করিঘ়। মনন! 
যতনেতে লইলেন আপন ভবন ॥ 
জিজ্ঞাসা করিল তৃপ মম পরিচয় 

নির্জনেতে আমারে কহিল এক দিন 11 

«আমি এক অভিপ্রায় করেছি অন্তরে | 

শুন রাজপুভ্রি কহি তোমার গোঁচরে 11 

মনোস্থ করেছি আমি মম লোকার্তরে। 

রাজসিংহাঁসন দান করিব তোমারে | 

অতএব এই বাঁকা রাঁখহ আমার । 

আমারে স্বামীত্বে তুমি করহ হ্বীকার | 

তোমার প্রশংসা করে মম প্রজাগণ 
পপ ভরি আস | এ 2 শ্স্প  উি 
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হইলে আমার তৃমি র|জ্যাধিকারিণী| 
সকলের পূজ)1 হবে নরেন্দ্র নন্দিনী | ূ 
বিশেষতঃ গুণবত্ত। দেখিয়া তোমার] 
তোমারে পতি পদে করিবে স্বীকারি ৮! 
স্বাকসজ-কল্যাণহেতু শুন গুণাধার। 
বিবাহ করিতে তারে করিনু স্বীকার] | 
তার পর গুভলগ্ন করি নিরপণ ৷ | 
ভূপতি করিল। মম পাণি বংগ্রহণ ॥ 
বিবাহের কিছু দিন গত হৈলে পর! 
বসুমতী-পতির হইল লোকাস্তর | 
তদন্তরে হর্ধাস্তরে যত প্রজাগণ। 
নুপসিংতাঁসনে মোরে করিল স্থাপন ! 
তদবধি আমি, নাথ এই নগরেতে। 
রাঁজ্যেশ্বরী হইয়াছি জানিবে মনেতে |] 
প্রজাদের সৃখরদ্ধি যেই মতে ভয়! 
প্রাপণে আনি তাহা করি সমুদয়, | | 

1 
1 

ৃ 
এই বলি সমাগত করিল বিবরণ | 

র 

ণ 

ৃ 

দেখিল নয়নে রাণী আইসে নন্দন | | 
খৃ্রয়ে স্বেহভরে ডাকিয়া তখন ৷ 

জননীর নিদেশ শুনিয়া পুক্রদ্ঘয়। ৰ 
ভক্তিভাবে জনকের পদে প্রণময় | 
জন্তান বাঁতসল্যে সেই নপজ তখন | 
পুরদ্ধয়ে কোলে করি করিল চন্বন॥ 
আনন্দ জীবন বহে নয়ন যুগলে। | 
পুলকেতে রোম হম ভাসে সুখজলে | 
ননের বিষাদ নব হইল সংহার। | 
চারিজনে সুখুণীরে দিলেক সাঁতার | | 

ূ 
1 

চারিজনে মিলন হইলে পরম্পরে 1 
অভূত আনন্দ লাত'হইল অন্তরে ॥ 
রাজ্ঞীর নিদেশে মন্ত্রী হয়ে হর্ধমন | 
যাবতীয় প্রজাপুর্জে কৈল আবাহন ॥ 
কারজিম ভূপজের তাবৎ আখ্যান! 
সবাকারে শুণাইল সচিব ধীমান ॥ 

নৃপজেরে তথায় করিল নরপতি ॥ 
শী শি শ  সিশি আশ এ উপল | ১ পি শা এপ সর সি ১ ১৫১ ওপর 

| 

| 
1 

র 

তদস্তর সবাকার লয়ে অনুমতি! ূ 

| 
1 

৷ যদবধধি গ্রহচর়, 

তুরকীয় ইতিহাস। 

প্রজাগণ সৃখীমন রাঙগারককপায়। 
প্রমাদ বিষাদ বাদ নাছিল তথায় | 
এইবপে বহুকাঁজ সেই নগরেতে। 
রাজত্ব করিল তার। পরম সুখেতে ॥ 

(নবম সচিব কয়, “ শুন ভূপ মহাশয়, 
কহিলাম এই বিবরণ | 

ূ জাঁনীইতে নিদর্শন, দৈবে রাঁজপুজগণ, 

গ্রহদোষে বিপদ-ভাজন | 
প্রতিকূল হয়ে রয়, 

তদবধি ন। দেখে মঙ্গল। 
সুবর্ণ থাকিলে করে, ধুলী সার হয় পরে, 

নুধাঁয় উপজে হলাহল | 
 তবপুত্র হর্ভিহাঁন, গ্রহ দোষে মে ধীমান 

বিপদ জালেতে জড়িভূত। 
অনুকূল ছিল যারা, এবে প্রতিকূল তার! 

গ্রহের কি ঘটনা অন্ভুত ॥ 
অধিককি কৰ ভূপ, পূর্বাপর এইবপ, 

গ্রহ দোৌষে বিপরীত হয়| 
1 নৈলে নরপতি কেন,প্রাণাধিকপুজ্রেহেন 

বলে পিত পদবাপু করহ বন্দন | | আপনি হইবে নিরোদয় | 
অতএব মহীপতি, কপাকরি দীন প্রতি, 

রক্গ। কর সতের জীবনে । 
যাবৎ কুগ্রহ্চয়, . অনুকুল নাহি হয়ঃ, 

তাবৎ ধরহ ধৈর্য্য মনে,, | 

মন্ত্রীমুখে নররায়, উপাখ্যান সমুদায়, 
শ্রবণেজে করিয়া আঅবণ | 

সেই দিন শুভক্ষণে, ক্ষান্ত হইলেন মনে 
তনয়ের বধিতে জীবন | 

নিশিযৌগেরাজবাণী, শুনিয়। এসববাণী 

নৃপতিরে ভৎ্মন। করিল । 
রাজ্ঞীরভারতীশুনি, প্রিয়ুভাঁষে নপণগুণি 

প্রিয়োতমা রাঁণীরে কহিল | 
তব অভিমত যাহা, করিতে নারিবতাহ। 

শুন প্রিয়ে আমার বচন। 

অদ্য এক মন্ত্রীবরে, নিষেধ করিল মোরে 
এবিষয় করিতে লাধন ! 

তমদযাতিমস শ্রাকাজতাব-বৎপর চমৎকার 
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অমঙ্গল সুমঙ্গল, বলে দেয় অবিকল, | নরপতি প্রণতি করিয়! সেইজনে | 
ফলাফল করিয়। সন্ধান || 

মে কহিল মমপ্রতি, শুন ওহে ধরাপতি 
স্বাআজেরে বধোন জীবনে । 

যদি কর হেন কাজ,পশ্চাৎপাঁইবে লাজ 
চিরঅন্ুতাপ রবে মনে ॥ 

গুনি বাণী হপেকয়, কি কহিলে গুণালয় 
মনেতে পাইয়া রথা ভয়। 

এ নহে গ্রহের রোষ, কলি সৃতেরদোষ 
তাঁর কুবুদ্ধিতে এই হয় | 

ঈশ্বর জনক প্রতি, কত্ ক্রুদ্ধ হয়ে অতি, 
কুমস্তান করেন প্রদান। 

তার এক বিবরণ, কহিবারে আকুঞ্চন, 
শুন নাথ সেই উপাখ্যান,,| 

ঈশ্বর-দত্ত তিন রাজকুষারের 
উপাখ্যান! 

পুরাকাঁলে ছিল এক ধরণী-ঈশ্বর | 
নানাগুণে গুখান্বিত পরম সুন্দর [ 
মহিধী বপলী তার গুণবতী অতি। 
একান্ত স্কামিতে যাঁর ছিল রতি মতি ॥ 
উভয়ের ভালবাঁসাছিল উভয়েতে। 
উভয়ে যৌবন বয় ছিল বিশেষেতে ॥ 
বিবিধ সম্পদে পুর্ণ রাজার ভাশার । 
প্রজাগণ সদা অনুরক্ত ছিল তার ॥ 
হয় হ্ম্তী পদাতিক সামস্ত বিশ | 
সজ্জিত নগরীঅতি প্রাসাদ সুন্দর | 
কোঁন দুঃখে ঠঃখী নাহি ছিলেন রাজন 
এক মাত্র খেদ তাঁর নাছিল নন্দন ॥ 
পুজের ভভাবে সদ হয়ে ক্ষুধমন। 
বিরলেতে কৰিতেন ঈশ্বরে সবন | 
এক দিম ধরানাঁথ আপন ভবনে । 
আনাঁইল1 মহান্ত২ একজনে | 
পরম বন্যাসী দেই সংসারে উদ্াল। 
বিষয়ের কিছু মাত্র নাহি অভিলাষ | 
সকলে মর্যাদা তার করে নানামতে। 
বিশেষ সুখ্যাতি তার ছিল এজগতে | 

সাহার নিমিত্তে দেই করিত ভক্গন। 

কহিতে লাগিল আতি করুণ বচনে ॥ 
“ শুন মহাশয় এক মম নিবেদন | 
সন্তান অভাবে আমি আছি ক্ষন মন ॥ 
বয়ুন হইল বহু পুত্র নাহি হয়। 
মেই হেতু কাতর হয়েছি অতিশয় ॥ 
যখন রুতান্ত মোরে লইয়। যাইবে! 
এমব সম্পদ মোর ভোগ কে কৰিবে ॥ 
অতএব মমপ্রতি হইয়া সদয়। 
ঈশ্বরের ভজন1 করহ মহাশয় ॥ 
তোমাদের তত্ব করিয়! শ্রবণ | 
প্রসন্ন হইয়া মোরে দিবেন নন্দন” | 
উদ্বানীন কহে '" রাজ্। কর অবধান! 
ঈশ্বর কৃপায় হৌক তোমার কল্যাণ ॥ 
এককম্ম কর তুমি আমার বচনে। 
উপহার দেহ কিছু উদ্বাপীনগণে ॥ 
সেই উপহারে তৃপ্ত হয়ে সর্্বজনে 
প্রার্থনা করিবে তব নন্দন কারণে | 

তাহাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে পরেশ্বর | 
তোমারে দিবেন এক তনয় সুন্দর” ॥ 

স্বীকার পাইয়া ভূপ তাহার বচনে। 
মেষ এক উপহার দিল সেইক্ষণে | 

অত্যন্ত বঙ্গিক্ঠ মেন সমর তুর্য়। 
কতশত মেষে করিয়াছে পরাজয় ॥ 

মেষ-যুদ্ধে ভূপতির ছিল অন্ুরাগ। 

সর্ববদ1 তাহারে লয়ে করিত সোহাগ ॥ 

পুর মম পালন করিত চিরকালে | 

প্রাণের নহিত তারে বাদিতেন ভালো | 

সেই মেষ কাটি যত উদামীনগণ | 

রন্ধন কাঁরয়ু। শ্বখে করিল ভোজন | 

ভোঙ্রনান্তে ফুল্লান্তরে নৃত্য আরন্তিল 

ঈশ্বর উদ্দেশে ভব করিতে লাগিল 
তাহাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে নিরঞ্জন । 

নৃপতিরে অনুগ্রহ করিল। তখন ॥ 

প্রসাদ স্ববপ কিছু মেষ মাং ছিল। 

উদ্াসীনগণে রাজগুছে পাঠাইল | 
সে প্রসাদ রাজরাণী করিয়! ভোজন । 

আও পাঠ এ টি এ ঞ 
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সেই দিন বাণী হইলেন গর্ভবতী | 
নয় মাসে পুত্র এক প্রনবিল সতী 
সুস্নর হইল অভি তৃপের কুমার । 
উদয় ধরায় যেন সাক্ষাৎ কুমার! 
পুত্রমুখ নিরখিয়। সুখী নররায়। 
অকাতরে বছধন দরিদ্ধে বিলায় | 

পরে কিছু দিনান্তে আঁপনি ভূমিপতি। 
সেই উদানীনে ভাকাইয়া স্ববমতি | 
কহিলেন, মহাশয় কৰি নিবেদন | 
আর এক পুজ্রমোরে কর বিতরণ | 
উদাসীন বলে রাজা দেহ উপহার । 
ভূপতি প্রদানে তাহা করিল স্বীকার | 
সুরঙ্গ তুরঙ্গ এক আনি সেইক্ষণ | 
উদ্বানীনগণে তাহা করিল অর্পণ | 
মাখন তগ্ুল আর দিল বহুতর | 
পাঁইয়। তাহারা হয় প্রফুল্ল অন্তর | 
পুর্ব-বূপ অশ্রমাংম করিয়! ভোজ্ন। 
ভক্তিভাঁবে পরমেশে করিল তুবন || 
সদয় হইয় পুনঃ অখিল-কারণ। 
ভূপতিরে আর এক দিলেন নন্দন | 
সুন্দর পুগুণান্বিত বিনয়ি-তুষণ। 
কমনীয় কান্তি তার শুধাংশু বদন | 

ঢুই পুভ্রে তৃপ্ত না হইয়া ভৃতুষণ 
আর এক পুরজেঠ কৈল আকিঞ্চন || 
নর খচ্টর এক আনিয়। ষতনে। 

গূর্বমত উপহার দিল লাধুগণে || 
তাশার। খচ্চর মাংস করিয়। ভোজন । 
পূর্ববমত জগদীশে করিল স্তবন |] 
মথাঁকালে মহিষী হইল গর্তবতী | 
কাল প্রাণ্ডে প্রসবিল তৃতীয় সন্ততি ! 
দেখিতে সুন্দর হৈল তৃতীয় কুমার। 
কিন্ত তাঁর স্বভাব হইল কদাচার || 
নিয়ত কুকম্ম মেই করয়ে যতনে । 
নাহি গানে জনক জননী গুরুজনে 1 
শিট শিপ কাশ পক ব্রত! আ্নেদে। ! 

তুরকীয় ইতিহান। 

| ছুর্জন ভুবে ধ লঙ্গ করে নিরস্তর। 
গ্যভিচারে রত লদ অন্থতে আদর | 
ইতরের সহবাসে থাকিতে বালন1। 
লোক লঙ্জ1 ভয় কিছু করে না গণন1 | 
বিদ্যায় অনাস্থানদ। মন্দকম্মকারী। 
এইবপে কুকম্মা হইল ক্রমে তারি || 

এইৰৃপ তনয়ের দেখি ব্যবহার ! 

ভূপতি অন্তরে দুঃখ পাইল অপার! 
একদিন ভাঁকাইয়া দেই দাঁখুজনে। 
কহিলেন নরপতি তাহারে নির্জনে ॥ 
শুন মহাশয় পদে করি নিবেদন | 

দুরন্ত হইল কেন কনীয়-নন্দন || 

ইথে এই অনুমান হতেছে আমার । 

গ্রহ নাহি হইয়াছে প্রার্থনা তোমার || 
মাহান্ত কহিল রাজ করহ শ্রবণ |] 
1 এ কেবল তব দোষ জাঁনিবে কাঁরণ || 
। প্রথমে যে মেষ তুমি দিলে উপহার । 
1 বিনীত স্বভাব তার সাহম অপার ॥ 
পরে যেই তুরঙ্গ ম কবিল। প্রদান 

অতিশয় নিরীহ মে বহুগুণ স্থান |! 

1 মন্থষোর বশবর্তী অনায়াসে হয়! 
৷ আপনার পৃষ্ঠে তারে লয় দেই হয় ॥ 

। একারণ ছুই পুঁজ তোমার রাঙ্জন। 
৷ হইয়াছে বভ্বিধ গুণের ভাজন ! 
ূ পরে যে খচ্চর তুমি দিলে গুণালয়। 
সকল পণুর মধ্যে দুষ্ট সেই হয়| 
যেন দান তেন ফল জানিৰে কারণ | 
এজন্য দুরত্ত তব তৃতীয় নন্দন || 
যদবধি ইহাঁরে ন1 করিবে নিধন 1 
তাবৎ নিষ্কৃতি তব নাহিক রাজন ৮॥ 

] 
| 

(কাঁনজীদ1 কহিল)“নাথ করিলে শ্রবণ 
এই বপজানিবে হে তোমার নন্দন |॥ 
ঈশ্বর তোমার প্রতি হইয়। বিৰপ | 
তোমারে দিয়েছে নাথ তনয় এ বপ | 
যদবধি ইহারে না বধ নরপতি। 



তুরকীয় ইতিহাঁল। ক 

এইবূপ বলি রাণী নান|কথা কয়! | দেখিল তুপতি মবে করে পরিহাঁস। 
তাহাতে ডভূপের মনে জন্মিল সংশয় ॥ সকলের গ্রতি কন করিয়। প্রকাশ |. 
প্রতিজ্ঞা করিল পুনঃ তন্জ নিধনে । কেন পরিহাস সবে কর অকারণ । 
নিরত্ত হইল তাহে মন্ত্রীর বচনে | উদাসীন উপদেশ করিয়া! হেলন ॥ 
পর দিন প্রভাতে দশম মন্ত্রী ষেই। এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ নহে কোনজন | 

নানাকথ। কয়ে ভূপে বুঝাইল সেই | ভাবি ন চিন্তিয়া করে কম্ম আরপ্তন | 
যেই উপন্যাস মন্ত্রী করিল বিন্যাস । যখন প্ররত্ত মোর হই কোন কাজে | 
তাকে হৈল নপতির জ্ঞানের প্রকাশ : পরিণাম চিন্তা করা উচিত অব্যাঞ্জে | 

। এ নীতির অন্থবত্তী না হয় যে জন । 
| সর্ধবদ| বিপন্ন হয় জ্ঞানিবে কারণ || 

॥. 1 মম পক্ষে এই নীতি অমূল্য রতন। এক রাজা এক উদাসীন এবং ৷ সর্বদা পাঁলিৰ আমি করিয়। যতন | 
এক চিকিৎসকের | আর এই উপদেশ সুবর্ণ অক্ষরে । 

উপাখ্যান। লিখিয়! রাখিতে আজ্ঞ। দিব সর্বঘরে ॥ 
"৬ পুরাকাঁলে এক তুরকীয়-নরপতি। প্রতি দ্বারে প্রতি ঘরে গ্রতি জানালায় । 

স্বীয় সভালদ বর্গে লইয়া! সংহতি | প্রতি দ্রব্য গ্রতি পাত্রে গ্রতোক সভায় 

নগর ভ্রমণ হেতু করিয়া গমন! যতেক তৈজষ আছে আমার ভাণগ্তারে। 
পথে এক উদাঁনীনে করিল দর্শন || মকলেতে লিখিয়া রাখিব একেবারে || 

মেই জন উচচৈত্ঘরে এই কথা কয়।  ; ন্বপতির অভিমত সৃসিদ্ধ হইল! 
মোরে ছয়শত মুদ্রা যে দিবে নিশ্চয় ॥ | আজ্ঞা পেয়ে দাঁসগণে লিখিয়া রাখিল 

তারে কিছু উপদেশ করিব গ্রদাঁন। কিছুদিন গতে রাঞ্সত্য এক অন 

প্রতিপদে হইবেক তাহার কলাণ | ! লোভাদ্ধ হস্থরা করে কুযুক্তি তখন || 
নরেশ দেখিয়া তারে অশ্ব থামাইল। : ভূপতির অরাতী হইয়া অকারণ | 
কাঁছে ডাকি প্রিয় ভাঁষে কহিতে লাগিল প্রতিজ্ঞা করিল তারে করিতে নিধন || 

ওকে উদাসীন তব কিবা উপদেশ। রাজাকে মারিয়া লবে রাজ লিংহাসন। 
ন্ তাহার রত্াস্ত মোরে কহ নাবিশেষ | এই যুক্তি মনে মনে করে আন্দোলন | 

উদাসীন কহে রাজ্তা করি নিবেদন | | পরিশেষ সে ছুরাআ্মা চিন্তিল উপায় 
ছয় শত মুদ্রা আগে করহ অর্পণ |. আপনার পাশে রাজবৈদেোরে ডাকায় 

আমার বক্তব্য ভূপ উপদেশ যাহা | | কহিল তাহার প্রতি শুন বৈদ্ারাজ্স | 

বিস্তারিয়। তোমারে কহিব পরে তাহা |! অন্থকুল হয়ে মোর সাধ এক কাজ |) 
শুনি রাজ সেই দণ্ডে দিল তারে ধনা | এত বলি বিষমাখা অন্ত্র লয়ে করে। 
উদ্দাপীন বলে রাজ1 করহ শ্রবণ | | রাজ বৈদ্য করে আশু সমর্পণ করে| 

আর্ত করিবে তুমি যে কোন বিষয়। | এই অস্ত্রে নপতির ফম্ত খোল যি। 

পরিণাম চিন্তা করি করো মহাশয় | । তব অনুগত হয়ে রব নিরবধি || 
একথা শ্রবণে রাজনাদন্য নকলে 1  : সুবর্ণ সহ দশ করিনু স্বীকার | 

করিল বিপুল হাসা পরিহান ছলে | এই লও তোমারে দিলাম উপহার |! 

কেহ বলে উদ্রানীন কহিল সংগত । আমার অভীষ্ট কার্ধ্য করিলে সাধন! 

অভি নৰ উপদেশ অতি মনোমত |: অচিরে পাইব আমি রাঁজ সিংহাসন | 

কেহ বলে উ্রানীন হয়েছে সম্তোষ। রাজ্য অধিকারী আমি হইৰ যখন 
বস্পরস্নো পল ৫ 4 ৩ টি টি ও ক লাবন্য 11 ডানার হাছান পোলার করের বণ || 



১২* ভুরকীয় ইতিহাঁস। 

তাহলেই রাঙ্জ শক্তি হইবৈ তোমার | তখন তুমেশ কহে, ক কি কারণ 
সংসারের ছুঃখ কিছু ন। হইবে আর 1| | বদনে বচন হীন হইলে এমন ॥ 
বৈদ্য অন্ধ হয়ে লোভে করিল স্বীকার | অবশ্য ইহার আছে গোপন কারণ! 
পরিণাম চিন্তা কিছু না করিল ভার ॥ 
শুস্তুতে পাইয়! দশ সহআ মোহর । 
বিষাক্ত সে অস্ত্র নিল উদ্টাষ ভিতর || 
কালের প্রতীক্ষ। করি রহিল তখন! 
সময় পাইলে করে স্বকার্ধা লাধন। 
ক্রমে সে ইগ্লীত কাল ভৈল উপস্থিত | 
ফস্ত খোলাইতে রাজা হইল বাঞ্টিত | 
রাঞ্জাজ্ঞায় রাজ বৈদ্য সনীপে আইল। 
বৈদ্য ভূপতির হস্ত বন্ধন করিল || 
রক্ত ধরিবারে এক পাত্র চমৎকার ] 
সেখানে স্থাপিতছিল সন্ম,খে দোহার ॥ 
যখন নংহার অব্্ বৈদ্য হাতে নিল। 
দৈবে তাঁর দৃষ্টি সেই পাত্রেতে পড়িল ॥ 
পাত্রমধ্যে সর্ণাক্ষরে খোদিত যে পা 
পড়িয়। ভীষক মনে ভাবিল বিপদ || 
নিয় উক্ত নীতি সেই পাত্রে খোদাছিল। 
দেখিয়া তাহার মনে মংশয় জন্মিল || 
“ যখন যে কম্ম লোকে করয়ে সাধন! 
পরিণাম চিন্তা করিকরে ক রম্তন || 
এই 1লপি পড়ি বৈদা হইল বিস্ময় । 
ক্ষণকাল চিন্তা করি মৌন হয়ে রয় || 
আপনার মনে মনে কহিল তখন । 
যদি আমি এই অস্ত্র কবি নংযোজন | 

. এইক্ষণে নরপতি ত্যজিবে জীবন | 
কিন্কর সকলে মোরে করিবে বন্ধন | 
যন্ত্রণা মনহিত মোরে করিবে নিধন । 
ভূবন ব্যাপিয়! হবে কলস্ক ঘোঁষণ ॥ 
যদি আমি মরে যাই নুবর্ণে কি হবে! 
এ ধনের উপভোগ কেব! করে তবে | 
এত চিস্তি সেই অক্স্র মস্তকে রাখিল। 
তার বিনিময়ে অন্য বাহির করিল | 
অস্ত্র পরিবর্ত দেখি ভূপতি সুমতী | 
নেইক্ষণে কহিলেন বৈদ্য রাজ্ঞ গ্রতি ॥ 
কি কারণে অস্ত্র তুমি কৈলে বদলাই। 
বৈদ্য বলে. এ অস্ত্রের ধার ভাল নাই | 
জলি নসপিতি কতে দেখি হে কেমন 

বল নহে এইক্ষণে করিব নিধন | 
বৈদ্যৰলে মহারাজ করি নিবেদন | 

যদিক্ূপা করি রাখ দীনের জীবন || 

আদা অন্ত ইহার সমস্ত বিবরণ | 
স্ববপেতে সকল করিব নিবেদন | 

রাষ্জা বলে অপরাধ ক্ষমিলাম তব | 

বিবরিয়। মোরে কহ এ প্রসঙ্গ সব] 
শুনি বৈদ্য সমুদয় নুপে নিবেদিল। 
রাজ-নভাযনহ যেই কথ হয়েছিল ॥ 
পাত্রস্থ লিখন বৈদ্য করিয়া! পঠন। 
বিরত হইল ভূপে করিতে নিধন | 

নেইক্ষণে দূতে আজ্ঞা দিল নরপতি! 
দ্ুরাআ। আমিরে হেথা আন শীব্রগতি ॥ 
উপযুক্ত ফল তাঁর করিব গ্রদান। 
বন্ধন করিয়া তারে শীত্র হেথা আন ॥ 

তদন্তর তূপ, সভ্যগণ প্রাতি কয়! 
এবে তোমাদের মনে আছে কি সংশয়॥ 
উদ্বানীন দোরে যেই দিল উপদেশ । 

৷ এখন কি পরিহাস যোগ্য আছে শেষ ॥ 

কোথ।| নেই উদানীন আন মম স্থানি। 
এক্ষণে করিব তার বিশেষ সম্মান | 

যেই উপদেশে রাখে রাজার জীবন। 
৷ পৃথিবীর মধ্যে সেই অমুল্য রতন ॥ 

| কিন্তু যেই মুল্যে আমি করিরাছি ক্রয়! 
তাহার মন্বন্ধে এক কপর্্দক নয় »॥ 

ৃ 

| উপসংহার । : 

ূ দশম সচিব গণ্প কৈলে সমাধান | 

৷ প্রবোধিত হইলেন ন্পতি ধীমান ॥ 
 নির্দোষী জানিয়। পত্রে ক্রোড়েতেলইয়া 
ূ করিলেন পুরক্কার মস্তক ঢুদ্বিয়া 1! 
৷ সেইক্ষণে আমন্্রিয়া যত সভ্যগণে । 
ূ যৌব্যরাজে অতিষেক করিল! নন্দনে ॥ 
মহিযীর দুক্চরিতজ-জ-্ষ-হারু অতি । 
নগারুউছিত ও করিল 'ভুগ 



4 স্ুগীগ্জ। 
প্রকরণ ; 
উপক্রমণিকা 
চেক-চোবিদিনের উপাখ্যান 

দিল্লির রাজপুত্রের উপাখ্যান 
সাদিক অশ্বপালের উপাখ্যান 
এক পোষ্য-পুজ্রের উপাখ্যান 
এক সুচীজীবী এবস্ভাহার বনিতার উপাখ্যান 
নপমন তূপতির বিহ্জদিগের উপাখ্যান 
ইথিযোপীয়। দেশাধীস্বরের তিন পুত্রের উপাখ্যান 
তে।ণলবি ভূপতি এবং তাহার পু্রত্রিতয়ের উপাখ্যান 
রাজকুমার মালিক নাঁজিরের উপাখ্যান 

দুই পেচকের উপাখ্যান 
াণগ্রস্থ্য বারসিসার উপাখ্যান 
বোগদাঁদ বানী উদ্ামীনের উপাখ্যান 
মাজা কুতবদ্দিন এবং সুন্দরী গোল্রুকের উপাখ্যান 
আঁয়াদ দেশের ভূপতির উপাখ্যান 
রাক্ষণ পৃ্মনাত এবং যুব হানানের উপাখ্যান 
বাজ আঁক্দিদের উপাখ্যান 
কারজিম দেশের রাঁজকুমার এবং জরজি য়! দেশের রাজকুমারীর উপাখ্যান 

ঈগ্রদত্ত তিন রাজপুজের উপাখ্যান 
এক রাজ, এক উঁদানীন এবং এক চিকিৎমকের উপাখ্যান 

উপলংহার 
সুচীপত্র সম্পূর্ণ । 
৫ 

» 
ণধ. 
৭৯ 

স 

১১৭ 

9৬১৯ 

$২৭ 



রাত নী ব্রিক, কির নেই 
চাক পুর প্রদাব করে, ৮: | 

5 ২৮ 

(কর দেশীর ফল বিশেষ ্ার্ারা হত পদদাদি জবস্ঠকের 
$. 14 আর বিপ্টজিত করে... 
বা ৮ নেজাজন খিষেষ হি 8. 
ক নব, জর পরব খনাককায়প্্ত চু বিশেষ 
ৰা ক 4 

ঠা চি. এ রর রা 7 । / রর ্ 
তি ত126-7 ৭ উতর * 

ইতর সা |] প্র * 

বিজ্ঞাপন 1 
না নিসা, ৪ 

্ “লর্ধ লাধারণের বিটিতার্স প্রকাশ করিতেছি :' 
*যে, যিনি এই গৃত্ক আমি অনুমতি বতিরেকে.: 
পুনঃ মুদ্রিত করিবেন, তাঁছাকে জত্র ব্যবহীর 
নিত বারস্থার জধীন হইতে হইবেক | ' 
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